
Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  
DO BYDGOSKIEJ RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Bydgoszczy danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym kandydata do Bydgoskiej Rady ds. Równego 

Traktowania. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

miejscowość i data                                        podpis kandydata 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) 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).  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą 
przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: 
iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.  

3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail  
i numeru telefonu są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 
naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Bydgoskiej Rady ds. 
Równego Traktowania.  

5. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w naborze 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Bydgoskiej Rady ds. 
Równego Traktowania.  

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.  



7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili powołania składu osobowego 
Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni 
do:  
a. Dostępu do swoich danych osobowych.  

b. Poprawiania swoich danych osobowych.  

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
W celu zgłoszenia wycofania zgody należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 
ngo@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. 
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz  
d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania 
w przypadku:  
I. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,  

II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu 
do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń,  
f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


