
ZARZĄDZENIE NR 420/2022 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 18 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005, 1079 i 1561) w związku z § 4 ust. 10 załącznika do zarządzenia Nr 368/2022 Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega z dnia 28 września 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Tarnobrzega (z późń. zm.) i § 2 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 404/2019 Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Naboru do Tarnobrzeskiej Rady 
Kobiet (z późń. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet oraz ustala się 
termin zgłaszania kandydatek do Rady do dnia 05.12.2022 r. 

§ 2. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór formularza listy poparcia dla kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet stanowi załącznik nr 2. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Prezydent Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Dariusz Bożek 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

DANE KANDYDATKI    
 

Imię i nazwisko  
Adres zamieszkania   
Data urodzenia   
Numer telefonu   
Adres e-mail  
Opis dotychczasowej działalności społecznej 

kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet  
 

 

Rekomendacja  

(Proszę wpisać, jaka instytucja bądź 

organizacja pozarządowa rekomenduje 

kandydatkę. Jeśli rekomendacji udzieliła 

grupa osób fizycznych, proszę wpisać: „grupa 

osób fizycznych”).  

Rekomendacje należy załączyć do zgłoszenia.  

  

 

 

 

Oświadczenie kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet 

 

1. Ja niżej podpisana …………………………………………………, zamieszkała przy 

ul. ………………………………............……………………. w Tarnobrzegu oświadczam, 

że wyrażam zgodę na kandydowanie do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. Ponadto oświadczam, 

iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

Tarnobrzeg, dn.……………………      …………………….  
(podpis kandydatki)  

 

2. Na podstawie 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 rozporządzenia o ochronie danych „RODO”) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Prezydenta Miasta Tarnobrzega moich danych 

osobowych, w celu przeprowadzenia naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.  

 

 

Zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

 

 

Tarnobrzeg, dn.……………………      .………………………..  
(podpis kandydatki)  

 
 

Pouczenie: Dane członkiń Tarnobrzeskiej Rady Kobiet stanowią informację publiczną w zakresie obejmującym: 

imię i nazwisko. 

  

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 420/2022

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 18 listopada 2022 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(dla kandydatki do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet) 

 

W związku z realizacją wymogów 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 rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest: 

Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.  

2. Jeśli ma Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani uprawnień, może się Pani 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie za pomocą adresu iod@um.tarnobrzeg.pl  

3. Przetwarzanie Pani danych osobowych będzie się odbywać w celu związanym z naborem 

do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.  

4. Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. oraz lit. e RODO do celów 

należących do zadań gminy tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o dostępie do informacji 

publicznej) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W innych 

przypadkach Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani 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 przepisów prawa lub stosownych umów z miastem przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, w szczególności: 

Komisja Wyborcza przeprowadzająca wybory do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych przysługują Pani z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych.  

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani zgody (art. 6 ust. 

1 lit a RODO), przysługuje Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych osobowych 

będzie skutkował brakiem możliwości rozpatrzenia Pani kandydatury do Tarnobrzeskiej Rady 

Kobiet.  

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Pani dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

11. Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane. 
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FORMULARZ LISTY POPARCIA DLA KANDYDATKI  

 

Wykaz osób udzielających poparcia  

Pani  ……………………………………………………………. 

kandydującej do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Prezydent Miasta 

Tarnobrzega., ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie za pomocą adresu iod@um.tarnobrzeg.pl  

 

Oświadczenie osoby udzielającej poparcia: 

Jan niżej podpisany/a na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest Prezydent Miasta Tarnobrzega moich danych osobowych w celu związanych 

z przeprowadzeniem naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.  

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane poniżej są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych rejestrów 

i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji 

i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

L.P. 

 

Imię i nazwisko 

 

Adres 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych do celów związanych 

z przeprowadzaniem naboru do 

Tarnobrzeskiej Rady Kobiet 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 420/2022

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 18 listopada 2022 r.
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