
ZARZĄDZENIE NR 122/2018
WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Rady ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin naboru na Członków Rady ds. Rewitalizacji od dnia 1.10.2018 r. do dnia 9.10.2018 r., do 
godz. 12:00.

§ 2. 

1. Deklaracje zgłoszeniowe można przekazywać w terminie wskazanym w §1 za pomocą formularza 
Deklaracji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) złożonego osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2);

2) przesłanego listownie na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice.

2. W przypadku przesłania Deklaracji drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy 
Werbkowice.

§ 3. 

Do przeprowadzenia naboru wyznacza się członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Werbkowice.

§ 4. 

Informację o naborze na Członków Rady ds. Rewitalizacji, o którym mowa w § 1,  zamieszcza na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Werbkowice oraz stronie internetowej 
 www.werbkowice.pl .

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Lech Bojko

Id: 93423A4F-1913-44F6-BC83-B901BF6AA0CD. Podpisany Strona 1

http://www.werbkowice.pl/


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2018

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 1 października 2018 r.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY DO SPRAW 
REWITALIZACJI

CZĘŚĆ I.
PODSTAWOWE DANE

I. 1. Imię i nazwisko kandydata na Członka Rady ds. Rewitalizacji

I. 2. Dane kontaktowe kandydata na Członka Rady ds. Rewitalizacji

ADRES DO KORESPONDENCJI

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

I. 3. Reprezentowana grupa (proszę właściwe zaznaczyć znakiem "X"- tylko w jednej kategorii)

sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, mieszkańców, wspólnot 
mieszkaniowych);
sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele pracodawców i pracowników).

I. 4. Dane organizacji/instytucji/podmiotu, który reprezentuje kandydat na Członka Rady ds. 
Rewitalizacji (jeśli dotyczy)

NAZWA ORGANIZACJI/ INSTYTUCJI/ 
PODMIOTU GOSPODARCZEGO

STANOWISKO/ FUNKCJA

ADRES SIEDZIBY

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

I. 5. Oświadczenie kandydata na Członka Rady ds. Rewitalizacji

Ja, poniżej podpisany(a) oświadczam, że:

1) Wyrażam chęć udziału w posiedzeniach Rady oraz zaangażowania merytorycznego w prace nad 
wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 
2017-2023.

2) Zapoznałem(am) się z Uchwałą Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 maja 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z naborem na Członków Rady ds. Rewitalizacji 
Gminy Werbkowice, pracami Rady ds. Rewitalizacji, w tym na umieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Gminy oraz w BIP mojego imienia, nazwiska, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4) Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5) Zostałem(am) poinformowany(a), że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
naboru na Członków Rady ds. Rewitalizacji, pracy Rady ds. Rewitalizacji oraz że podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.

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

 (miejscowość i data)                                                                                 (podpis kandydata)

CZĘŚĆ II.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OŚWIADCZENIEM 

O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

…………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych 
osobowych zawartych w Deklaracji zgłoszenia kandydatury na Członka Rady ds. Rewitalizacji:
CEL PRZETWARZANIA TAK* NIE* PODPIS
w celu przeprowadzenia naboru oraz 
prowadzenia prac i działalności Rady

* we właściwym miejscu wstawić „x‟

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w deklaracji zgłoszeniowej są zgodne 
z prawdą.

Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczonej w ogłoszeniu o naborze na  
Członków Rady ds. Rewitalizacji, stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2018 Wójta Gminy 
Werbkowice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Rady ds. Rewitalizacji, 
w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

1) niniejsza zgoda obowiązywać będzie przez cały okres rekrutacji oraz oraz prowadzenia prac i działalności 
Rady;

2) niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej 
formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

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

 (miejscowość i data)                                                                                 (podpis kandydata)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2018

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 1 października 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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) (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 administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy 
Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, Telefon 84 657 20 80, Faks 
84 657 20 91, E-mail ug@werbkowice.pl.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Rafał Andrzejewski, z którym może Pani/Pan 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl  , telefonicznie: 515-421-685, 504-976-690.

3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z naborem na Członka Rady ds. Rewitalizacji będziemy 
wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z naborem, a w przypadku Członka Rady ds. Rewitalizacji 
także w związku z pracami i działalnością Rady. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie będziemy mogli 
rozpatrywać Pani/Pana kandydatury na Członka Rady ds. Rewitalizacji. W przypadku niepodania tych 
danych, przeprowadzenie procesu naboru będzie niemożliwe. Z danych osobowych potrzebnych do celów 
określonych w pkt 3) będziemy korzystać przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 c) RODO). W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na 
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności 
przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające), np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie 
zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

6) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim 
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
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e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO;

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

g) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowania;

g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa 
w pkt 3 i 4 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania 
w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do 
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
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