
 

 

OGŁOSZENIE  

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2021-2024. 

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), oraz w związku z § 9 

ust. 1 i 2 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), Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza, co następuje: 

1. W celu powołania  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 

Miasta Wałbrzycha na kadencję 2021-2024, zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1057). działające na terenie miasta Wałbrzycha oraz przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru miasta Wałbrzycha do zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez: 

1) dostarczenie w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta w Wałbrzychu ulica Sienkiewicza 6-8 do dnia 

25 stycznia 2021 roku karty zgłoszeniowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ”Kandydat na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych” stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha; 

lub 

2) dostarczenie w formie elektronicznej do dnia 25 stycznia 2021 roku poprzez wysłanie na adres e-mail: 

j.turicka@um.walbrzych.pl karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha. 

3. Do karty zgłoszeniowej dołącza się oświadczenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). 

4. Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1–3, zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu do czasu powołania Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Prezydent Miasta Wałbrzycha: 

Roman Szełemej

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 stycznia 2021 r.

Poz. 232
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

* Kartę należy wypełnić czytelnie 

Nazwa organizacji:  

Siedziba:  

Telefon:  

Adres e-mail organizacji:  

Nr KRS lub ewidencji: 

(rejestru) 

 

Główne dziedziny prowadzonej 

działalności: 

 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata:  

Adres zamieszkania kandydata:  

Telefon kontaktowy kandydata:  

e-mail kandydata:  

Uzasadnienie wyboru kandydata:  
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 

Imię i nazwisko 

………………....................... 

    

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Wałbrzychu. 

Data        Czytelny podpis 

.................................                                                      …………………………………..
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

Prezydenta Miasta Wałbrzycha 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 

Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu  

na kadencję 2021-2024 otrzymuje niniejszą informację w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 

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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej jako RODO. 

1. Administratorem danych osobowych kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2021-2024 (dalej jako Kandydat) jest Prezydent Miasta 

Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e - mail: 

iod o @um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu: rozpatrzenia kandydatury na Członka Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha, a w przypadku 

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

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku 

wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 6 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 i 2 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). 

5. Podstawą przetwarzania danych kontaktowych kandydata jest dobrowolna zgoda, która może zostać 

wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych kontaktowych w Karcie zgłoszenia 

kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie traktowane jako zgoda 

na ich przetwarzanie.  

6. Dane osobowe kandydata mogą zostać udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej 

oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu – Firmie Madkom S.A. 

7. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, 

o których mowa w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)  tj. przez okres 25 lat. 

8. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, 

kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, kandydatowi przysługuje prawo do jej wycofania 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości 

rozpatrzenia kandydatury na Członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie Miasta Wałbrzycha. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku 

z kandydowaniem na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu 

na kadencję 2021-2024 

  

Wałbrzych, dnia ………………           Czytelny podpis kandydata   ………………………………... 
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