KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY GOSPODARCZEJ
A. Dane o kandydacie
1. Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………..
2. NIP/KRS Firmy: ……………………………………………………………………………….
3. Adres siedziby: ...........................................................................................................................
4. Imi i nazwisko kandydata: ……………………………………………………………………
5. Numer telefonu: ………………………

5. Adres e-mail: ……………………………...

..................................................
(miejscowo i data)

………………………………
(podpis i piecz *)

B. Lista poparcia dla przedsi biorcy/podmiotu**
L. p.

1.

2.

3.

4.

5.

Imi i nazwisko

Nazwa
firmy/podmiotu i
NIP/KRS firmy

Podpis*

* wpisuj c si na list o wiadczam, e zapoznałem si z tre ci klauzuli informacyjnej dotycz cej przetwarzania
danych osobowych
** nie dotyczy przedstawicieli organizacji i instytucji, których celem jest rozwój przedsi biorczo ci i rynku pracy

Klauzula informacyjna Urz du Miejskiego w Stroniu l skim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych - (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuj :
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia l skiego maj cy siedzib
w Urz dzie Miejskim w Stroniu l skim przy ul. Ko ciuszki 55, 57-550 Stronie l skie.
2. Z inspektorem ochrony danych mo na kontaktowa si pisz c na adres siedziby administratora jak
powy ej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl
3. Przetwarzanie Pa stwa danych jest niezb dne do wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub
realizacji umowy, podstaw przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e,
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz dzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d w celu powołania do Rady Przedsi biorców przy
Burmistrzu Stronia l skiego/udzielenia poparcia kandydatury na członka Rady Przedsi biorców
przy Burmistrzu Stronia l skiego.
wył cznie podmioty uprawnione
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b d
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane nie b d przekazywane do pa stw trzecich i organizacji mi dzynarodowych.
7. Pani/Pana dane tworz zbiór materiałów archiwalnych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem
akt dla organów gminy.
8. Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
9. W przypadku w tpliwo ci, co do prawidłowo ci przetwarzania Pani/Pana danych osobowych maj
Pa stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podane przez Pani /Pana dane osobowe s dobrowolne.

