
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

kandydata na Delegata na Zjazd PDOIA RP 2022 

Zgłoszenie powinno zawierać nie więcej niż 3000 znaków, łącznie ze spacjami. Zgłaszając swoją kandydaturę na 
Delegata wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zebrań 
obwodowych oraz wyborami Delegatów na Zjazd Okręgowy PDOIA RP oraz akceptuję zakres i zasady 
przetwarzania danych określonych w klauzuli informacyjnej. 
  

Imię  

Nazwisko  

Nr członkowski w Izbie Architektów  

Od kiedy Kandydat jest członkiem Izby  

  

1. Powody, dla których kandyduję na Delegata na Zjazd PDOIA RP 

  

2. Działania, które chciał(a)bym podjąć w ramach Izby Architektów RP 

  

3. Informacja o dotychczasowej aktywności w Izbie Architektów RP 

  

4. Ogólna informacja na temat mojej praktyki zawodowej 

  

5. Inne informacje 

  



Klauzula informacyjna 

W związku ze zgłoszeniem kandydatury na Delegata na Zjazd Okręgowy Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP informujemy, że: 

1. Podane przez Panią/Pana w zgłoszeniu dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z 

wyborem Delegatów na Zjazd Okręgowy Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w związku z art. 

6 ust. 1 lit. c 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 95/46WE. 

2. Administratorem danych osobowych jest Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w 

Białymstoku przy ul. Waszyngtona 3, 15-269 Białystok. Administrator danych osobowych zapewni 

odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu 

ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 

również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

3. Odbiorcami danych osobowych zawartych w zgłoszeniu są członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby 

Architektów, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, upoważnieni przez Administratora danych 

pracownicy administratora, podmioty zapewniające obsługę informatyczną oraz obsługę prawną 

Administratora oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres: 

a. niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, 

b. zgodny z obowiązującymi w Podlaskiej Okręgowej Izbie Architektów RP zasadami archiwizacji 

danych osobowych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego 

administratora, otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

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. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa ich podania 

będzie skutkować brakiem możliwości zgłoszenia kandydatury na Delegata. 


