
Załącznik nr 1 

Do Zasad wyznaczania składu  

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Lanckorona 

 

Lanckorona, data:…………..……………………… 

 

 

Imię i nazwisko/Nazwa instytucji  

Adres (miejscowość, ulica, numer domu, kod 

pocztowy) 
 

Telefon do kontaktu  

E-mail do kontaktu  

Adres korespondencyjny  

(jeśli inny niż powyżej) 

 

 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Lanckorona. 

 

Jestem przedstawicielem interesariuszy: 

Proszę zaznaczyć znakiem “X” 

  mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

   mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

  podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

   organy władzy publicznej; 

   podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

Oświadczam, że: 

Proszę zaznaczyć znakiem “X” 

 Zapoznałem(am) się z Zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetu 

Rewitalizacji 

 Zobowiązuję się do przestrzegania Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji 

 Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez 

Urząd Gminy Lanckorona, w tym umieszczenie na stronie internetowej gminy Lanckorona, 

oraz w BIP Urzędu Gminy Lanckorona mojego imienia, nazwiska i informacji o nazwy 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu.   

 

   

 Czytelny podpis deklarującego ………….……………………….. 

 



Klauzula informacyjna dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji w Lanckoronie  

Na podstawie 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 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lanckorona z siedzibą                  

w Lanckoronie przy ul. Krakowskiej 8, 34-143 Lanckorona tel: 338763595 e-mail: 

sekretariat@lanckorona.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lanckorona możliwy jest pod 

numerem tel. nr.338753595 lub adresem e-mail: iod@lanckorona.pl  

3. Celem zbierania danych osobowych jest przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru                       

i członkostwa w Komitecie Rewitalizacji. 

 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO na podstawie niżej 

wymienionych aktów prawnych: a. art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 

2018r. poz. 1398),  

5.. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich: sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa.  

6. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych 

osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych 

dokonanych przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w związku naborem i członkostwem w 

Komitecie Rewitalizacji.  

8. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w naborze na 

członka Komitetu Rewitalizacji oraz późniejsze członkostwo w Komitecie.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

11 Dane osobowe udostępnione w celu wzięcia udziału w naborze na członka Komitetu Rewitalizacji, 

będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zakończy się proces naboru.  

12. Dane osobowe udostępnione przez członków Komitetu Rewitalizacji, będą przechowywane , 

licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygaśnie Pani/Pana członkostwo w 

Komitecie Rewitalizacji, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217 z pózn. zm. )  
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