
WNIOSEK 

 
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 

z późn. zm.) wskazujący kandydata na członka  Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

  

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY 

Imię i nazwisko kandydata: 
 

 

Dane kontaktowe kandydata:  
(adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail) 

 

 

 

Funkcja pełniona  

w organizacji 

pozarządowej/podmiocie: 

 

Nazwa i siedziba organizacji 

pozarządowej/podmiotu zgłaszającego 

kandydata: (proszę podać pełną nazwę 

organizacji pozarządowej/podmiotu) 

 

 

 

Uzasadnienie kandydatury 

(krótka informacja prezentująca 

kandydata, określająca kwalifikacje 

przydatne do wykonywania zadań 

członka Rady) 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis (w przypadku braku 

pieczęci - czytelny podpis) osoby 

upoważnionej do reprezentowania 

organizacji pozarządowej/podmiotu,         

z ramienia którego występuje 

kandydat 

(Miejscowość , data) 

 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Powiatowej Rady. Zapoznałem się                                  

z ogłoszeniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego o możliwości zgłaszania kandydatur na 

przedstawicieli organizacji do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 
 



………………………………………….   ……………………………………….……………
  (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bieruńsko-Lędziński 

z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru na 

członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U z 2022 r. poz. 

1327 z późn. zm.) 

3. Dane będą przechowywane do 10 lat od momentu zakończenia sprawy zgodnie                                     

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                   

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

4. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, do 

ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji 

celu, o którym mowa w pkt.2. 

8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatbl.pl 
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