
 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2021 r.  

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Namysłowie 

Stosownie do postanowień art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz  

w związku z § 10 ust. 2 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. 2003 r. Nr 62, poz. 560) – Starosta Namysłowski informuje o możliwości 

zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Namysłowie. 

1. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 

Namysłowskiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie do Rady Powiatowej w terminie do 13 maja 2021 r.  

W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej 

zgłoszenie, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady. Zgłoszenie 

podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele zgłaszającego. 

2. Zgłoszenia w formie pisemnej wraz z oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład 

Rady i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. 

3. Powołanie przez Starostę Namysłowskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Namysłowie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni 

dzień dokonywania zgłoszeń. 

4. Ogłoszenie zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Starosta Namysłowski 

Konrad Gęsiarz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1117



 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
Starosty Namysłowskiego  

z dnia 14.04.2021 r.  

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

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

   

…………………………….. 
                  Adres zamieszkania 

 

 

     OŚWIADCZENIE 

  

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie. 

 

 

 

            

        …………………………………. 
                           Czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
Starosty Namysłowskiego  

z dnia 14.04.2021 r.  

 

 

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

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

 

…………………………….. 
                  Adres zamieszkania 

 

 

        

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby zgłaszania 

kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Namysłowie. 

  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym   

mi prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody  

na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne**. 

 

 

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

                                                                                                         (czytelny podpis)  

 

 

 

 

 

**Podstawa prawna:  
pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1.   
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia  
Starosty Namysłowskiego  

z dnia 14.04.2021 r.  

 
   

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie  

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Plac Wolności 12A. 

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie wyznaczono Inspektora Danych 

Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: 

pcpr-iod@namyslow.pl lub pocztą tradycyjną: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 

3. Przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.   

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),   

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 511 z późn. zm.),                            

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 

1390), 

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.  

z 2018 r.  poz. 998, poźn. zm.). 

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Art. 6 pkt.1 lit. c.  

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Informujemy, iż posiadają Państwo prawo do: 

- złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,  

- zażądania ograniczenia, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, 

- przenoszenia swoich danych osobowych. 

                    

10. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Namysłowie nie są i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

Administrator Danych Osobowych 

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania  

po Państwa stronie. 
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