
Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka
Płockiego Komitetu Rewitalizacji

1. Dane kandydata (wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi 
literami, czarnym lub niebieskim kolorem)

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do
korespondencji 
(jeżeli jest inny niż 
adres zamieszkania)

Adres e-mail

Numer telefonu

2. Określenie kategorii podmiotu, w ramach której składane jest 
zgłoszenie (zaznaczyć właściwe znakiem „x”)

Przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

Przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych

3. Opis doświadczenia w realizacji projektów rewitalizacyjnych
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4. Oświadczenia kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Uchwałą Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z
dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji zmienioną Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

5. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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 rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem  przetwarzanych  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto
Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  zapewnienia aktywnego udziału

interesariuszy  w  przygotowaniu,  koordynowaniu  i  tworzeniu warunków  do
prowadzenia  rewitalizacji,  w  tym  przeprowadzenia  dodatkowego  naboru
uzupełniającego  na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji  zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze
zm.), Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w
sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu
Rewitalizacji  zmienionej  Uchwałą  Nr  526/XXX/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28
marca  2017  r.  i Zarządzenia  Nr  1205/2020  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
14 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru uzupełniającego na
członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji;

4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa,  w  tym  archiwum  państwowe  zgodnie
z przepisami  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym zasobie  archiwalnym
i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) - imię i nazwisko osoby powołanej na
członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wskazane zostaną w zarządzeniu Prezydenta
Miasta  Płocka  powołującego  członków  Płockiego  Komitetu  Rewitalizacji,  które
publikowane  jest  w   Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej
www.rozwojmiasta.plock.eu; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A;
6. posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości
danych osobowych,
d) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do
wzięcia udziału w naborze uzupełniającym na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
-  odmowa  podania  danych  skutkować  będzie  nieuwzględnieniem  formularza
zawierającego taki brak. 

             .....................................            ......................................
               (miejscowość, data)                  (czytelny podpis)
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