OGŁOSZENIE
STAROSTY DĘBICKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2020r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. nr 62, poz.
560), Starosta Dębicki w związku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie
ogłoszenia opublikowanego dnia 17.06.2020r. w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego (Dz. U. z 2020 poz. 2678), informuje organizacje pozarządowe, fundacje oraz
jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego o możliwości
zgłaszania kandydatów.
Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka
Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo –
doradczym Starosty.
Do zakresu działania Powiatowej Rady należy, w szczególności:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
Dębickiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28,
39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem
,,Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.

Załącznik
do ogłoszenia Starosty Dębickiego
z dnia 17 sierpnia 2020r.

Karta zgłoszenia kandydata na członka
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
I . ZGŁOSZENIE KANDYDATA*
1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata
1) Pełna nazwa podmiotu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) Adres i dane kontaktowe podmiotu:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
2. Dane Kandydata
1) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………….………………….
2) Dane kontaktowe:
a) Adres do korespondencji: ……………………………………………..……………….
b) Numer telefonu: ………………………………………………………………………..
c) Adres email: ……………………………………………………………………………
3. Informacja o działalności kandydata
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……..………………………
Miejscowość, data

…………………………..
Pieczęć podmiotu

…………………………...………………………………
Podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentacji Podmiotu

* wypełnia podmiot zgłaszający kandydata

II. OŚWIADCZENIA KANDYDATA**
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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), dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy moich danych
osobowych niezbędnych do przedłożenia swojej kandydatury na członka Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pouczono mnie o prawie wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy: info@powiatdebicki.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

................................
Miejscowość, data

………..……………………………..
czytelny podpis kandydata

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja niżej podpisany(-a)
....................................................................................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

.....................................
Miejscowość, data

………………………………………
czytelny podpis kandydata

3. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dębicki z siedzibą w Dębicy,
ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, adres email: info@powiatdebicki.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@powiatdebicki.pl,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury na członka Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust.
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w
sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do

4.
5.
6.

7.

spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560), oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na kandydowanie.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu
przetwarzania i przez okres wskazany przepisami prawa jak też archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych są: osoby uprawnione w PCPR w Dębicy oraz podmioty
uprawnione z mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być upublicznione w BIP Starosty.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
2) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych kandydata jest za zgodą osoby, której dane dotyczą. Jednakże
tworzenie powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, jest wymogiem
ustawowym, niepodanie niezbędnych danych osobowych, skutkować będzie brakiem
możliwości rozpatrzenia kandydowania do Rady.

.....................................
Miejscowość, data

** wypełnia kandydat

………………………………………
czytelny podpis kandydata

