
Miejscowość, data:………………………………………… 

 
Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji  

(Przyjęcie członka nastąpi po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji) 

 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………............................................. 

Adres zameldowania:…………………………………………………………………………………….….…………. 

Telefon kontaktowy stacjonarny / komórkowy: ………...…………………………..……… 

Adres e-mail: ………..……………........................................................................................................ 

Adres korespondencyjny /jeśli jest inny niż adres zameldowania/: 

• miejscowość………..……………............………..…………….............................................. 

• ulica ………..……………............………..…………….......................................................... 

• numer domu………..……………............………..……………............................................. 

• kod pocztowy………..……………............………..……………............................................ 
 
Deklaruję chęć przystąpienie do Komitetu Rewitalizacji i oświadczam, że reprezentuję sektor: 

 a) mieszkańców gminy Radziejowice, nie będącym członkiem organizacji, o której mowa w pkt 
d) i nie pracującym w jednostkach organizacyjnych gminy Radziejowice oraz niepełniącym 
funkcji radnego Rady Gminy Radziejowice, 

 b) społeczny (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie gminy 
Radziejowice lub zamierzających je prowadzić), 

 c)  podmiotów prywatnych (prowadzę działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym lub 
zamierzam ją prowadzić),  

 d) wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 
 
Oświadczam, że: 

 a) posiadam znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji,  

 b) uczestniczyłem(am) w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących obszaru zdegradowanego  
i obszaru rewitalizacji, 

 c) zamieszkuję lub prowadzę działalności na obszarze zdegradowanym wyznaczonym uchwałą 
rady gminy, 

 d) zapoznałem(am) się z „Regulaminem Komitetu Rewitalizacji”, 

 e) zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji”; 

 f) preferowanym przeze mnie sposobem komunikacji jest : 
 telefon kontaktowy stacjonarny / komórkowy 
 adres e-mail 
 adres korespondencyjny 
 

 
……………………………………………… 

Czytelny Podpis  
osoby wypełniającej Deklarację 

 
(Proszę zaznaczyć znakiem “X”) 
  



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie" RODO”, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący 
kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul. Kubickiego 10, 96-325 
Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Sławomir Janicki. 
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
- telefonicznie pod numerem Administrator 
- za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl 
- pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z: 
- przeprowadzeniem naboru członków Komitetu Rewitalizacji 
- pełnieniem funkcji członka Komitetu Rewitalizacji 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie: 
- Uchwały XXXVIII/177/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19.04.2017 r. w sprawie: 
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 
- 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). 

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: 
- imię i nazwisko, 
- adres zameldowania 
- adres korespondencyjny jeżeli inny niż adres zameldowania 
- nr telefonu kontaktowego 
- e-mail, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jedynie w okresie 
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. I tak: 
- W przypadku osób biorących udział w naborze - do momentu jego zakończenia. Po tym 
czasie dane osób które nie zostaną zakwalifikowane - w postaci wypełnionych Deklaracji - 
będą w trwały sposób zniszczone. 
- W przypadku osób które zakwalifikują się do pracy w Komitecie Rewitalizacji dane 
przetwarzane będą przez okres pełnienia funkcji członka Komitetu Rewitalizacji, a po jego 
zakończeniu będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony 
zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
Administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, 
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
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przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy oraz analogowy. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą 

podlegały profilowaniu. 
 
 
 
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), 
 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji członków 
Komitetu Rewitalizacji w Gminie Radziejowice. 
 
……………………………..      ………………………………………………… 
Data          Czytelny podpis 
 
 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w okresie pełnienia funkcji członka 
Komitetu Rewitalizacji w Gminie Radziejowice, a po jego zakończeniu - przechowywanie danych przez 
okres wynikający z przepisów prawa. 
 
……………………………..      ………………………………………………… 
Data          Czytelny podpis 
 
 


