
Formularz zgłoszeniowy kandydata lub kandydatki do Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin na lata 2019-2022

1. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Dane kontaktowe kandydata/kandydatki (tel., e-mail):

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

3. Nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji pozarządowej zgłaszającej 
kandydata/kandydatkę oraz dane osoby do kontaktu (tel., e-mail):

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z opisem działalności, doświadczeń i 
umiejętności zgłaszanego kandydata.

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

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy 
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z 
regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–
109 Lublin.

2. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z
przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez: 

a) email: iod@lublin.eu;
b) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) Przeprowadzenia procedury naboru kandydatów i kandydatek do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, 

informacji o wynikach naboru do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, opublikowanych na stronie 
internetowej www.lublin.eu  ;  

b) W przypadku wyboru na członka/członkinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, dane będą przetwarzane  
w celu realizacji zadań Rady a także informowania o członkach i działalności Rady na stronie internetowej www.lublin.eu.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w 
sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej 
członków. W zakresie wizerunku podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.  

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyboru Pani/Pana na członka Rady 
przez okres pełnienia funkcji. Po tym czasie dane będą przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub 
historycznych lub cele statystyczne - przez 10 lat. Po tym okresie dane podlegają ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez 
archiwum państwowe. W zależności od decyzji archiwum państwowego okres wykorzystania danych w celach archiwalnych zostanie 
przedłużony lub dane zostaną usunięte.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności firmom świadczącym usługi informatyczne - COIG 
S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, Ideo Sp z o.o. ul. Nad Przywrą 13,35-234 Rzeszów.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierającym się na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji  ani nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

http://www.lublin.eu/
mailto:iod@lublin.eu


d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 
zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 

RODO;
g) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi

przepis prawa. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości kandydowania na członka/członkinię Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. Jeśli nie 
wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie wizerunku nie będziemy go umieszczać na stronie internetowej lublin.eu i w materiałach 
drukowanych.

Pieczęć organizacji i czytelne podpisy oraz pełnione funkcje osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji prowadzącej działalność na terenie Miasta Lublin.

Podpis kandydata/kandydatki potwierdzający zgodę na kandydowanie do Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

1. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek (w formie zdjęcia) został wykorzystany w ramach realizacji naboru 
kandydatów i kandydatek oraz w przypadku wyboru na członka/członkinię do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin przez 
Urząd Miasta Lublin. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do korzystania z mojego wizerunku na portalu lublin.eu
i materiałach drukowanych.  w ramach wyżej wymienionej.

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, w ramach wyżej określonych miejsc publikacji, dotyczy przede wszystkim:
a) Utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo

(w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
b) Wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej;
c) Publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

w szczególności zaś udostępniania w Internecie we wskazanych w pkt. 1 powyżej serwisach;
d) Publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;
e) Wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy;
f) Nadawania oraz reemitowania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 

cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych – 
w rozumieniu usług powszechnego dostępu do Internetu);

3. Organizatorowi (Urząd Miasta Lublin), o którym mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia, przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie
i czasie wykorzystywania mojego wizerunku. Prawo to obowiązuje do momentu wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku.

4. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób i w takiej postaci rozpowszechniany.
5. Rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani 

jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
6. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.

Podpis kandydata/kandydatki potwierdzający zgodę na wykorzystanie wizerunku
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