
OGŁOSZENIE NR OIN.0621.1.2019
STAROSTY POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie złaszania kandytadów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych na kadencje 2019-2023

Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ) oraz §9 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie organizacji oraz trybu 
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 62, poz. 560), ogłaszam, co następuje:

§ 1. W celu powołania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 
w latach 2019-2023 zaprasza sie przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działających na terenie powiatu kozienickeigo do 
zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
przy Staroście Kozienickim.

§ 2. Wzór karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 3. Wzór oświadczenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

§ 4. Zgłoszenia (zawierające kartę zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata, wymienione w § 2 oraz §3) 
należy przesłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 
28, 26-900 Kozienice, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach).

§ 5. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Kozienicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób.

§ 6. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Starosta

Andrzej Jung

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 lipca 2019 r.

Poz. 9265



Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Nr OiN.0621.1.2019

Starosty Powiatu Kozienickiego

z dnia 16 lipca 2019 r.

Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 
w latach 2019-2023

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej, fundacji, jednostki 
samorządu terytorialnego

2. Główne dziedziny prowadzenia 
działalności / zadania ustawowe.

3. Kontakt do przedstawiciela 
organizacji pozarządowej, fundacji, 
jednostki samorządu terytorialnego

4. Imię i Nazwisko kandydata na 
członka Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych

5. Kontakt telefoniczny i adres e-mail 
zgłoszonego kandydata

6. Uzasadnienie wyboru kandydata

Podpisy osób reprezentujących organizację/jednostkę zgłaszających kandydata na członka Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (wymagane podpisy osób statutowo uprawnionych do 
reprezentowania podmiotu) :

……………………………                                                                         ……………………………

(pieczęć organizacji/jednostki)                                                                    (podpis osób uprawnionych)

Miejscowość, data ……………………………………………..

Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
przy Staroście Kozienickim).

Miejscowość, data ……………………………………………                           ..........................................

(czytelny podpis kandydata)
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Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr OiN.0621.1.2019

Starosty Powiatu Kozienickiego

z dnia 16 lipca 2019 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia kandydata na 
członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w związku z ogłoszeniem Starosty 
Kozienickiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, zgodnie z 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),

Miejscowość, data

(czytelny podpis kandydata)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Powiatu Kozienickiego 
z siedzibą ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sprawie przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu 
iod@kozienicepowiat.pl.

2. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Kozienickiego - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej 
zgody.

3. Administrator po wyłonieniu kandydatów w celu wykonania określonych czynności przetwarzania 
danych osobowych skorzysta z innego podmiotu przetwarzającego jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice na podstawie umowy powierzenia danych 
osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCPR;

b) realizacji umów;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 5 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PCPR przetwarzają dane osobowe dla, 
których Administratorem jest Starosta Powiatu Kozienickiego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt. 5. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 9265



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

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Natomiast 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9265


		2019-07-26T13:10:02+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




