DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PRZEDSIĘBIORCY
CZĘŚĆ A

Deklaruję chęć przystąpienia i współpracy z Dzierżoniowską Radą Przedsiębiorców

Firmy …..................................................................................................................

z siedzibą …............................................................................................................

reprezentowaną przez ….........................................................................................

*Telefon …...........................................................

*E-mail ….............................................................

*dane opcjonalne – podawane w celu ułatwienia kontaktu

…....................................
(miejscowość i data)

….........................................
(podpis i pieczęć)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane
dotyczą art. 13 RODO
Informacje

o

których Sposób realizacji:

mowa w art. 13 RODO

Administrator Danych

Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza
Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800.

Inspektor Ochrony

Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22

Danych

tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

danych

1) wyłonienia członków Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców
2) wykonywania zadań określonych w Regulaminie Dzierżoniowskiej
Rady Przedsiębiorców (dotyczy powołanych członków Dzierżoniowskiej

Informacje

o

których Sposób realizacji:

mowa w art. 13 RODO

Rady Przedsiębiorców).

Podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie złożonej deklaracji.

przetwarzania Twoich
danych osobowych
Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z JRWA.
Odbiorcy Twoich

Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom

danych

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska członka Rady zostaną
umieszczone na czas trwania kadencji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Twoje prawa związane

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych

z przetwarzaniem

osobowych:

danych osobowych

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych

skargi

osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o

Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych

konieczności podania

nie będzie możliwe przystąpienie i współpraca z Dzierżoniowską Radą

danych

Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PRZEDSIĘBIORCY
CZĘŚĆ B
Lista Poparcia dla przedsiębiorcy:
Wpisując się na listę poparcia oświadczam, że zapoznałam z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Podpis

1
2
3
4
5

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane
dotyczą art. 13 RODO
Informacje o których

Sposób realizacji:

mowa w art. 13 RODO
Administrator Danych

Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800.

Inspektor Ochrony

Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22

Danych

tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu poparcia kandydatury na członka

danych

Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie listy poparcia kandydatury

przetwarzania Twoich

na członka Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców

danych osobowych
Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z JRWA.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

Twoje prawa związane z

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych

przetwarzaniem danych

osobowych:

osobowych

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Informacja o konieczności Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie
podania danych

będzie możliwe poparcie kandydatury na członka Dzierżoniowskiej Rady
Przedsiębiorców.

