
Klauzula informacyjna dla kandydata  

na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 

dalej RODO) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34,  

22 – 500 Hrubieszów. Z administratorem można skontaktować się:  

 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem starostwo@powiathrubieszow.pl,  

 telefonicznie  84 696 50 68,  

 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień: 

 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem inspektor@cbi24.pl,  

 listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia kandydatury na członka Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie przy Staroście Hrubieszowskim,  

a w przypadku wyboru na członka tej Rady dane będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonowania 

Rady. Dane podane dobrowolnie będą przetwarzane w celach kontaktowych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2019 r.  

poz. 1172 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych 

rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560), tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. Przetwarzanie danych podanych przez Państwa dobrowolnie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów. 

5) Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji celów o których mowa w pkt. 3.  Podanie przez 

Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do procesu rozpoczęcia naboru 

kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw  Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie, 

a niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości kandydowania do Rady.  

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3, lecz nie dłużej niż 10 lat.  

7) W związku przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwa następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo 

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie danych podanych dobrowolnie - 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

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

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, 

zgodnie z art. 77 przysługuje Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: na adres Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania 

związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych.  Państwa 

dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, funkcji w organizacji, fundacji, jednostce oraz funkcji w 

Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie zostaną także  

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.  

10) Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

11) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

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

      (miejscowość, data)              (podpis kandydata)  
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Rekomendacje dla osoby statutowo uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej 

kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie 

 

1. Należy umożliwić osobom podpisującym się na karcie zgłoszenia zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

przeznaczoną dla kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Hrubieszowie. 

2. Kartę zgłoszenia kandydata należy przechowywać w sposób bezpieczny ograniczając ryzyko ich utraty, zniszczenia, 

uszkodzenia czy też niezgodnego z prawem ich udostępniania.  

3. Nie należy sporządzać zbędnych kopii karty zgłoszenia kandydata, jak również rozważyć skuteczne zniszczenie 

ewentualnej kopii karty zgłoszenia kandydata po jej złożeniu do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. 

 


