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Załącznik nr 1 
 do Zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji  

oraz zasad jego działania 
 

Deklaracja zgłoszenia  
do Komitetu Rewitalizacji Gminy Brzesko 

 
 

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

 

Imię i nazwisko  

Adres (miejscowość, ulica, numer 
domu, kod pocztowy) 

 
 
 

Telefon  

E-mail  

Adres korespondencyjny  
(jeśli inny niż powyżej) 

 
 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Gminy Brzesko. 
 
Jestem przedstawicielem: 
Proszę zaznaczyć znakiem “X” – można wybrać wyłącznie JEDNĄ kategorię 
 

 mieszkańców obszaru rewitalizacji i/lub właścicieli, użytkowników wieczystych 
nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 
obszarze rewitalizacji; 

 
 podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych; 
 

 podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą. 
 

 
Oświadczam, że: 
Proszę zaznaczyć znakiem “X” 
 

 Zapoznałem(am) się z Zasadami wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji  
oraz zasadami jego działania 
 

       Zobowiązuje się do przestrzegania Zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz 
zasad jego działania 
 

 

  
 

 
 
 

Czytelny podpis Kandydata                     ………….……………………….. 
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KLAUZULA IFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Brzesku z siedziba przy ul. Głowackiego 51, 
32-800 Brzesko, tel. 14/6863100, e-mail: umbrzesko@brzesko.pl, reprezentowany przez 
Burmistrza Brzeska. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z naboru do Komitetu Rewitalizacji Gminy 
Brzesko, w związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO  
b) uchwała Rady Miejskiej w Brzesku Nr LII/414/2022 z dnia 28.09.2022 r. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisach archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do 
czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1  §2 oraz  
§ 3-5 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 3. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia miedzy Administratorem a podmiotem zewnętrznym. 
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