Załącznik do ogłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRAC ZESPOŁU ROBOCZEGO
nad opracowaniem Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Białegostoku na lata 2021-2030

Część A
(wypełnia podmiot zgłaszający*)

I.

Imię i nazwisko kandydata:

II.

Podmiot zgłaszający:

(nazwa, adres, telefon, nr KRS lub innego
dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru)

III.

Obszar tematyczny zespołu roboczego - wpisać znak „x” w kratkę przy właściwym obszarze,
w którym zgłaszany jest kandydat (wybrać max. 3)

pomoc społeczna
polityka rodzinna
wspieranie osób z niepełnosprawnościami
polityka mieszkaniowa, w szczególności budownictwo
socjalne
ochrona zdrowia i profilaktyka
aktywizacja osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie
bezrobociu
rozwiązywanie problemów alkoholowych i profilaktyka
uzależnień
edukacja
przeciwdziałanie dyskryminacji i zjawiskom
wykluczenia społecznego

............................................
(miejscowość, data)

......................................................................................................................
czytelny podpisy osoby statutowo uprawnionej lub upoważnionej
do reprezentowania podmiotu zgłaszającego

* organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Część B
(wypełnia kandydat)

I.

Dane kontaktowe kandydata:
(numer telefonu, e-mail**)

II.

Doświadczenie kandydata w zakresie wybranych obszarów tematycznych:
(w tym informacje o wiedzy, doświadczeniu oraz działalności kandydata w zakresie wybranych kategorii
tematycznych – do 1500 słów)

Oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wszystkie podane przeze mnie dane w Formularzu zgłoszenia (część B) są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
znam treść ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 ze zm.);
jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącej działalność na rzecz mieszkańców
Białegostoku;
wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do zespołu roboczego oraz nieodpłatny udział w jego pracach;
nie byłam/em karana/y za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ani karno-skarbowe;
wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb otwartego naboru do zespołu
roboczego;
zostałam/em zapoznana/y z informacją o przetwarzaniu danych osobowych1).

……………………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis kandydata

** podanie danych jest dobrowolne, nie podanie danych kontaktowych może utrudnić organizację pracy zespołu
roboczego, dane nie podlegają upublicznieniu

1)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 95/46/WE, zwanego dalej RODO):
Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. Dane osobowe są zbierane
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ZARZĄDZENIA NR
565/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 03 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących opracowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na
lata 2021-2030. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Pozyskane dane będą przechowywane przez
okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować
będzie odmową uczestnictwa w pracach zespołów roboczych. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

