
 

 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady  

do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Opocznie 

Na podstawie art. 44 b oraz 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354,  

z 2019 r. poz. 730) 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) Starosta Opoczyński informuje o możliwości zgła-

szania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych są działające na terenie powiatu opoczyńskiego: 

- organizacje pozarządowe, 

- fundacje, 

- jednostki samorządu terytorialnego, 

Warunki zgłaszania kandydatów: 

1) zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastę-

puje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór stanowi załącznik nr 

1 do ogłoszenia; 

2) zgłoszenie, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania pod-

miotu zgłaszającego oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, złożonej na oświadczeniu 

kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

ogłoszenia; 

3) kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2019 roku, do godziny 15:30 w Biurze Podawczym 

Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno lub przesłać na adres Starostwa 

Powiatowego w Opocznie (decyduje data wpływu do Starostwa). 

  

 Starosta Opoczyński 

 

 

Marcin Baranowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 czerwca 2019 r.

Poz. 3510



Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

Starosty Opoczyńskiego 

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

1. Organizacja/Jednostka zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail): 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

2. Kandydat ( imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata): 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

3. Uzasadnienie kandydatury: 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Oświadczam (y), że: 

1) podmiot zgłaszający kandydata działa na terenie powiatu opoczyńskiego; 

2) zgłoszony kandydat wyraża zgodę na pełnienie funkcji członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

 

........................................... 

Czytelny podpis kandydata 

 

 

 

.................................................................. 

Czytelny podpis lub podpisy  

osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  

do reprezentowania podmiotu 

  

 

 

 

..................................................... 

Miejscowość, data 
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Załącznik Nr 2 do ogłoszenia 

Starosty Opoczyńskiego 

z dnia 17 czerwca 2019 r. 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu kandydata na członka 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w związku z ogłoszeniem nr 1/2019 Starosty 

Opoczyńskiego z dnia  ....................... 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Spo-

łecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego 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 dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego rozporządzeniem. 

 

 

 

.....................................      ....................................................... 

     Miejscowość, data             Czytelny podpis kandydata 

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 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), dalej zwanego rozporządzeniem informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Opocznie, z siedzibą w 

Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a 26-300 Opoczno, reprezentowany przez Starostę Opoczyńskiego. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: iod@opocznopowiat.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów prawa: art. 44b oraz art.44c ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-

sprawnych oraz rozporządzeniu 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 niepeł-

nosprawnych, w celu wytypowania i powołania do składu powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełno-

sprawnych. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą wyłącznie: 

- osoby upoważnione administratora Pani/Pana danych osobowych - pracownicy i współpracownicy, któ-

rzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

- pozostali członkowie powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, 

- podmioty upoważnione na podstawie prawa. 

5. W przypadku powołania Pani/Pana do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych dane osobowe, tj. imię i nazwisko, podane będą w Zarządzeniu Starosty Opoczyńskiego w sprawie 

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, podlegającej publikacji w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Opocznie. 

6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
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7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczo-

wym wykazem akt. 

8. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprosto-

wania. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją 

szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania celu określonego w pkt 3. 

Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. Jednakże konsekwencją niepodania da-

nych, będzie brak możliwości realizacji czynności w pkt 3. 

10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pa-

ni/Pana zgody - ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobo-

wych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 

udzielona zgoda. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia. 

12. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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