
Załącznik nr 2 do Regulaminu działania 
Gminnej Rady Konsultacyjnej

ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Oświadczenia kandydata

Ja  niżej  podpisany(a)................................……………………...........................................

zam…………………………………………………………………………………………….............

tel. ……………………………………….. e-mail ……………………………………………………

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Konsultacyjnej ds.

Osób z Niepełnosprawnościami. 

2. Świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, oświadczam,

iż nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. 

3.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Centrum Usług  Społecznych  Gminy  Słupsk  moich

dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z

kandydowaniem na członka Rady Konsultacyjnej,  dla  potrzeb niezbędnych dla  jego realizacji  i

dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych

osobowych   i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

4. Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu. 

5.  Oświadczam,  iż  dane  zawarte  w  niniejszym  formularzu  są  zgodne  ze  stanem  prawnym

i faktycznym.

............................................ ............................................... 

(miejscowość, data)                (podpis kandydata)



Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

( Gminna Rada Konsultacyjna ds. Osób z Niepełnosprawnościami)

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk,
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Kontakt  z  Inspektorem Ochrony Danych   iod@cus.slupsk.pl  lub  na  adres:  Centrum Usług
Społecznych Gminy Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia procedury wyborczej
do Gminnej Rady Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnościami na podstawie Regulaminu
Gminnej  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Osób  z  Niepełnosprawnościami  oraz  art.  6  ust.  1  lit.  a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane  przez czas
udziału w pracach  Rady Konsultacyjnej oraz 5 lat po zakończeniu prac (braku wyboru) zgodnie
z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane. 

mailto:iod@cus.slupsk.pl

