Załącznik nr 1
Wykaz kadry zdolnej do realizacji zadania, spełniającej wymogi art. 25- 27 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018.998 j.t. z późn.zm.),
które
będą
uczestniczyć
w
wykonywaniu
zadania
wraz
udokumentowaniem
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonywania
zadania,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

L.p.

Imię

i nazwisko

Wykształcenie Doświadczenie Kwalifikacje
zawodowe
w latach

Zakres

wykonywanych

Informacja

o podstawie do
dysponowania

czynności

osobą

Oświadczamy, iż zgodnie z art.26 § 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która nie jest i nie była pozbawiona
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona; wypełnia
obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

………………………….dn.

………………….. …………………………………….
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do

występowania w imieniu wykonawcy

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie
„KONKURS OFERT W DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE”
Informacja w związku 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, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej
sprawie:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój
reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest
naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego
(realizacja zadania publicznego, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r).
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r.
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników
administratora danych osobowych, w tym pracowników Wydziału Polityki Społecznej i
Mieszkaniowej.
6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria
archiwalna BE5),
7. Właściciel pozyskanych danych osobowych ma prawo do wglądu i poprawy
przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie.
8. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO z
siedzibą w Warszawie, gdy uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

