
….................................................................. …......         Wiązowna,..................................... 
Nazwa i siedziba  podmiotu delegującego lub pieczęć 

 

        Wójt Gminy Wiązowna  

        ul. Lubelska 59 

        05-462 Wiązowna 

 
Zgłoszenie kandydata do Rady Sportu Gminy Wiązowna 

 

Zgłaszam Panią/Pana   ........................................................................................................................... 

 

jako kandydata .............................................................. na członka Rady Sportu Gminy Wiązowna. 
nazwa podmiotu delegującego 

 

Dane kontaktowe kandydata: tel./e-mail …....................................................................................... 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Wiązowna dotycząca ochrony danych osobowych. 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest 

Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 512 5 856, email: 

iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu. 

3. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane 

podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa 

miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu. 

5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych, 

7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

8. Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Administrator może przekazywać dane w zakresie wydawania aktów dot. urodzeń, małżeństwa i zgonów do państw trzecich lub 

organizacji między narodowej. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

Oświadczenia kandydata/  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydata do 

Rady Sportu Gminy Wiązowna na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji do Rady Sportu zgodnie 

z obowiązującym przepisami prawa. 

 

         …………………………………. 
          (Czytelny podpis kandydata) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydata do 

Rady Sportu Gminy Wiązowna w przypadku powołania mnie do Rady Sportu Gmina Wiązowna na 

czas niezbędny do realizacji moich zadań wynikających z bycia członkiem Rady Sportu Gminy 

Wiązowna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

         ………………………………….. 
(Czytelny podpis kandydata) 

 

 


