
Karta zgłoszenia kandydata 

na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Tatrzańskim 

 

1. Imię i nazwisko kandydata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Adres oraz dane korespondencyjne kandydata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dane organizacji zgłaszającej kandydata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Krótki opis kariery zawodowej i informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia kandydata 

w zakresie rynku pracy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Oświadczenie 

 

➢ Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez organizację związkową lub organizację 
pracodawców. 

  
Oświadczam, że organizacja jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

(data oraz czytelny podpis osoby upoważnionej          (pieczęć organizacji zgłaszającej kandydata) 

 do reprezentowania podmiotu dokonująca zgłoszenia)                   

 

 

 

➢ Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym 
związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze. 

  
Oświadczam, że organizacja działa na terenie powiatu tatrzańskiego. Do oświadczenia dołączam Statut. 

 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

(data oraz czytelny podpis osoby upoważnionej          (pieczęć organizacji zgłaszającej kandydata) 

 do reprezentowania podmiotu dokonująca zgłoszenia)                   

 

 

➢ Dotyczy przedstawicieli zgłaszanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo 
problematyką rynku pracy. 

  
Oświadczam, że organizacja działa na terenie powiatu tatrzańskiego. Oświadczam, że organizacja zajmuje się 

statutowo problematyką rynku pracy. Do oświadczenia dołączam Statut. 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………………….. 

(data oraz czytelny podpis osoby upoważnionej          (pieczęć organizacji zgłaszającej kandydata) 

 do reprezentowania podmiotu dokonująca zgłoszenia)                   

 

 



6. Wyrażenie zgody kandydata  
 
Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-
doradczego Starosty Tatrzańskiego w sprawach polityki rynku pracy i czynny udział w pracach Rady 
w kadencji obejmującej lata 2023-2026. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym publikację mojego imienia 
i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego oraz adresu e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 119 z 4 maja 
2016 r.), zwanym dalej RODO, w związku z kandydowaniem do Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w powiecie tatrzańskim.  

 
 

                           ……………………………………………………….. 

               (data oraz czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tatrzański z siedzibą przy ulicy Chramcówki 15, 34-500 
Zakopane.  
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.tatry.pl lub 
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz powołania Powiatowej Rady Rynku 
Pracy, tj. realizacji zadania określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). 
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane 
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.  
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:  
a. dostępu do swoich danych osobowych,  
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  
c. żądania usunięcia danych, gdy:  

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  

• osoby te kwestionują prawidłowość danych,  

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie 
wniosku dotyczącego kandydatury do Powiatowej Rady Rynku Pracy.  
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu.  
9. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Zakopanem, osoby wchodzące 
w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz w zakresie imienia i nazwiska osoby odwiedzające stronę internetową BIP 
Powiatu Tatrzańskiego.  

 


