FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji):

2. Kandydat (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail)

3. Uzasadnienie kandydatury:

4. Data, miejscowość, pieczęć organizacji i podpisy osób reprezentujących organizację

5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
!)oświadczenie

osoby/osób reprezentujących organizację o prowadzeniu działalności na terenie

Gminy Pruszcz Gdański,
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody:
- na kandydowanie,
- na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji
powołania oraz funkcjonowania Rady,
- na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.
6. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć imienne rekomendacje dla kandydata na
do Rady.

członka

Oświadczenia

Kandydata

do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2024
(wypełnia

1.

Imię

kandydat)

i nazwisko kandydata: .............................................................. .

2. Dane adresowe i kontaktowe: ............................................................ .
Zgadzam się na kandydowanie na członka Rady
Gdański na lata 2022 - 2024.

Działalności Pożytku

Publicznego Gminy Pruszcz

Oświadczam, że

mam prawo wybieralności, tzn. nie byłam/em karana/y za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego oraz nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku warunkowo
umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z
oskarżenia publicznego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych dla potrzeb niezbędnych do

i dokumentacji powołania oraz funkcjonowania Rady
Pruszcz Gdański na lata 2022-2024.

Działalności Pożytku

realizacji
Publicznego Gminy

TAK/NIE*

Wyrażam zgodę

na udostępnienie moich danych kontaktowych zawartych w zgłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronie internetowej
www.pruszczgdanski.pl.

TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, iż

dane zawarte w niniejszym formularzu

są

zgodne ze stanem prawnym

i faktycznym.

Data i czytelny podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą
przy ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo; e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl tel.: 58 692 94 00.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres email: iod@pruszczgdanski.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia wyborów
na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański na lata 2022-2024.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 41 gust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w
związku
z
uchwałą
Nr
XLIV/69/2018
Rady
Gminy
Pruszcz
Gdański
z dnia 6 września 2018 r. w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański, zmienionej uchwałą Nr XII/97/2019 r. z dnia 27
września 2019 r. - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych oraz ich udostępnienia
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronie internetowej
www. ruszcz danski. 1jest dobrowolna zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług informatycznych, pocztowych. Takie
podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto dane kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa organizacji zostaną upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronie internetowej www. ruszcz danski. I.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, tj. wieczyście.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1O. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym, a
konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości kandydowania na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański. Pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.

