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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY DORADCZEJ 
PODHALAŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 

 
CZĘŚĆ I. DANE ORGANIZACJI 

1. Nazwa organizacji: 

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

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

2. Adres organizacji: 

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

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

3. Organizacja prowadzi działalność na terenie Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego1:  

           TAK                 NIE  

4. Główne obszary działalności organizacji: (Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Środowisko i klimat  

 Efektywność energetyczna  

 Gospodarka, rynek pracy, innowacyjność  

 Transport, mobilność  

 Turystyka, kultura, oferta czasu wolnego  

 Edukacja  

 Ochrona zdrowia  

 Usługi socjalne i pomoc społeczna 

 Inny (jaki?) 

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

5. Okres prowadzenia działalności organizacji: 

 Od 0 do 1 roku 

 ponad 1 do 5 lat 

 ponad 5 lat do 10 lat 

 ponad 10 lat do 15 lat 

 ponad 15 lat 

                                                           
1
 Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto 

Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, 
Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański. 
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CZĘŚĆ II.  DANE KANDYDATA 

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

2. Stanowisko/ funkcja pełniona w organizacji reprezentowanej przez kandydata  

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

3. Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Adres e-mail: …………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

CZĘŚĆ III. DOŚWIADCZENIA KANDYDATA I UZASADNIENIE UDZIAŁU W RADZIE DORADCZEJ 

Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie w działalności na rzecz budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego i realizacji projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przedstawić oferowany wkład  
w przygotowanie i realizację Strategii ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

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

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

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

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

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

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

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA KANDYDATA  

Ja, poniżej podpisany(a) wyrażam zgodę na uczestniczenie w pracach Rady Doradczej nad 
Strategią ZIT Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2022-2027 oraz oświadczam, 
że zostałem(am) upoważniony(a) przez wymienioną powyżej organizację do reprezentowania 
jej w pracach Rady Doradczej. 
 

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

             (Miejscowość i data)          (Czytelny podpis kandydata) 
 

Ja, niżej podpisana(ny) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 
podania do publicznej wiadomości faktu uczestnictwa oraz wykonywanych czynności w 
Radzie Doradczej oraz na publikację mojego wizerunku w związku z pracami w Radzie 
Doradczej przez Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny.  

 

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

             (Miejscowość i data)          (Czytelny podpis kandydata) 
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Podhalański Obszar 
Funkcjonalny z siedzibą w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
zit.podhale@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny Stowarzyszenia 
Podhalański Obszar Funkcjonalny, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku udziałem w naborze na członka  
Rady Doradczej Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny. 

4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane na podstawie 
Pani/Pana zgody w celu dokumentacji działalności Stowarzyszenia Podhalański Obszar 
Funkcjonalny. 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji 
celów, dla jakich zostały zebrane. 

6. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Ww.  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla 
udokumentowania działalności Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie 
profilowania. 
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