Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Telefon

Uzasadnienie uczestnictwa w Komitecie
(uzasadnienie powinno zawierać
informacje nt. posiadanej wiedzy
i doświadczenia w zakresie prowadzonych
działań rewitalizacyjnych oraz
przedsięwzięć realizowanych na rzecz
społeczności lokalnej, a także w jaki
sposób kandydat na członka Komitetu
będzie komunikował i promował działania
rewitalizacyjne w środowisku lokalnym)

Ja, niżej podpisany(a)....................................................... oświadczam, że:
1) Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych
przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu
Miasta Ostrów Mazowiecka, oraz w BIP Miasta Ostrów Mazowiecka mojego imienia,
nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności.
3) Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie.

……………………………………………
data, czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Co to jest RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które
stosujemy od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrów
Mazowiecka jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów
Mazowiecka.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Łuksza Bieńka, z którym mogą
się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez
adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.
W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji procesu naboru kandydatów na
członków Komitetu Rewitalizacji.
W przypadku niepodania przez Państwa danych, zgłoszonia na członka Komitetu
Rewitalizacji nie będą brane pod uwagę.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
Państwa dane będą przechowywane przez okres do 5 lat, licząc od daty zakończenia sprawy.
Jakie mają Państwo prawa?
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do
poprawiania swoich danych.
Posiadają Państwo prawo do przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO.
Posiadają Państwo prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie wyłącznie do
przechowywania Państwa danych osobowych w przypadku:

przekonania, że posiadane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub
przetwarzane bezpodstawnie;

jeżeli zdecydują Państwo, aby Administrator usunął dane bo będą potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

trwania okresu od wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
mailowy iod@ostrowmaz.pl lub złożyć dokument w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
Realizacja Państwa praw związana jest z koniecznością potwierdzenia Państwa tożsamości.

