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Załącznik do Ogłoszenia Starosty Biłgorajskiego 

z dnia 13 lipca 2021 r. 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Biłgoraju 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

1. Organizacja/Fundacja/Jednostka, którą kandydat reprezentuje (nazwa, adres, telefon,  

e-mail): 

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

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

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

2. Kandydat (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz nr telefonu 

kontaktowego): 

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

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

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

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

 

Podpisy osób reprezentujących organizację/fundację/jednostkę zgłaszających kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy osób statutowo 

uprawnionych do reprezentowania podmiotu): 

 

 

 

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

(pieczęć organizacji/jednostki)                                                                 (miejscowość, data) 

 

 

 

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

(podpis zgłoszonego kandydata)                                                           (podpisy osób uprawnionych) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju. 

 

TAK/NIE* 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego 

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem/am 

karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe oraz że korzystam z pełni praw publicznych. 

 

TAK/NIE* 

 

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

(data) (podpis kandydata) 

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna  

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), zwanym dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. T. 

Kościuszki 94,       23-400 Biłgoraj, nr tel. (84) 688 20 00. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą adresu: 

iod@bilgorajski.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

- w celu kandydowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust.2 lit a RODO- zgoda osoby, 

której dane dotyczą, 

- w przypadku powołania- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO, na 

podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) oraz §9 ust. 1 

i §10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2003 roku 

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz, 560). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 

punkcie 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. 

6. Podanie danych osobowych 

- w celu kandydowania jest dobrowolne ( niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

kandydowania), 

- w przypadku powołania jest obowiązkiem ustawowym. 

7.  Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do danych osobowych, 

- sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 

- usunięcia swoich danych osobowych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek), 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (po ustaniu okresu ich 

przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów), 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

- cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

8. W trakcie przetwarzanie danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską 

i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.  
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