
Załącznik nr 1  
do Ogłoszenia Burmistrza  

Gminy Konstancin-Jeziorna 

  
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Zgłaszamy niżej wymienionego kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

Dane dotyczące kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Imię i nazwisko   

Adres do korespondencji   

Nr telefonu   

Adres e-mail   

  

Dane dotyczące organizacji/podmiotu 

Nazwa organizacji/podmiotu   

Siedziba organizacji/podmiotu   

Imiona i nazwiska osób upoważnionych 
do reprezentacji organizacji/podmiotu 

  

  

  
  
…................................................. 

pieczęć organizacji/podmiotu  

  

 

 …..................................................    ….................................................... 

miejscowość i data       podpisy czytelne osób upoważnionych 

 
 

 



Załącznik nr 2  
do Ogłoszenia Burmistrza  
Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
  
 Oświadczam, że: 

a) korzystam w pełni z praw publicznych, 
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
c) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 
 
 

  
  
  
  
  
   

…...................................................                                       ….................................................... 

miejscowość i data                                                        podpis czytelny kandydata 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 
 
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane 
kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00, e-mail: 
urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP. 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: 
iod@konstancinjeziorna.pl. 
 
2. Pana/i dane osobowe Wnioskodawców: 
- będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        
i Rady UE 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), dalej zwane 
RODO, w celu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
- nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
- będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, 
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 
indywidualnej.  
 
3. Przysługuje Panu/i  prawo żądania:  
- dostępu do swoich danych osobowych,  
- ich sprostowania,  
- usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),  
- ograniczenia przetwarzania danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na zasadach określonych w RODO. 
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