LISTA POPARCIA
KANDYDATA DO KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA
przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji
(przynajmniej 20 podpisów pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska)

MIESZKANIEC RUDY ŚLĄSKIEJ OBSZARU REWITALIZACJI: ………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

Uwaga: Osoba zbierająca dane nie może ich wykorzystać w celach innych niż określone w uchwale
Nr …………………………………………………………………………… w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Lp.
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Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis
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⇒ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska –
Administratora Danych Osobowych (adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda
Śląska), do celów rekrutacyjnych przez Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, w tym umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej: http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej
działalności, nazwy reprezentowanej/go przeze mnie organizacji/instytucji/podmiotu/działalności.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska,
z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@rudasl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z naborem na członka Komitetu Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
jedynie
w
okresie
niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności
formularza.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

