
 

 

OGŁOSZENIE NR PRON.833.1.2020 

STAROSTY GŁOGOWSKIEGO 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie możliwości zgłoszenia kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim. 

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu 

działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 62, poz. 560) Starosta Głogowski informuje: 

o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki 

samorządu terytorialnego (powiatu, gmin) na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim, w celu uzupełnienia składu niniejszej Rady. 

Zgłoszenia kandydata na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przyjmowane 

będą w sekretariacie Starosty Głogowskiego ul. Sikorskiego 21, pok. nr 103, w terminie 14 dni od dnia ukazania 

się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Starosta Głogowski: 

Jarosław Dudkowiak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2020 r.

Poz. 3466



 

Załącznik nr 1 

                                                                                                        do ogłoszenia Starosty Głogowskiego z dnia  28 maja 2020r. 

 w sprawie: możliwości zgłoszenia kandydatów na członka  

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim 

 

 
 
 

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim 

I. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata 

Nazwa podmiotu 
 

Forma prawna 
 

Adres podmiotu 
 

nr telefonu / e-mail 
  

II. Dane kandydata 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

nr telefonu / e-mail   

Informacja o dotychczasowej działalności kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

         (miejscowość, data)                               (pieczęć podmiotu i podpisy osób uprawnionych 

                                                                                  do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 
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III. Oświadczenie kandydata 

Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz powołanie w skład  

Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim. 

 

ZGODA 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu  

w celach kontaktowych związanych ze złożoną kandydaturą. 

 

………………………….……………. 

Data, podpis kandydata 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Dla kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Głogowski dostępny pod adresem  

e-mail: starostwo@powiat.glogow.pl, którego siedziba mieści się przy ul. Sikorskiego 21, 67-200 

Głogów. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Głogowie Panem Tomaszem Wadasem dostępnym pod 

adresem e-mail: iod@powiat.glogow.pl lub pod numerem telefonu: +48 509 737 586. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury oraz powołania  

w skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Głogowskim. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 44b ust. 1, 

art 44c ust. 2, 3 i 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 ze zm.) oraz §9 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r.  

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad  

do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) a także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO 

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu oraz adresu  

e-mail. 
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• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, 

oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo 

usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpoczęcia naboru kandydatów do 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3466


		2020-05-29T10:57:59+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




