
Starostwo Powiatowe w
Białymstoku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszam udział w przedsięwzięciu „Sołtys na medal”

Sołectwo

●  Nazwa sołectwa …………………………………………………………………………………………………………

●  Imię i nazwisko sołtysa ………………………………………………………………………………………………

●  Dane kontaktowe ………………………………………………………………………………………………………

UZASADNIENIE

Inwestycje zrealizowane 
w  sołectwie 
z inicjatywy sołtysa 
(materialne rezultaty 
działalności kandydata np. 
poprawa infrastruktury 
komunalnej, wykorzystanie 
środków funduszy sołeckich, 
projekty inwestycyjne, 
dochody z wynajmu mienia 
komunalnego, itp.); 

Inicjatywy lokalne 
(wydarzenia) podjęte i 
realizowane przez sołtysa

Współpraca sołtysa z 
samorządem gminnym 



Starostwo Powiatowe w
Białymstoku

Wpływ działalności 
kandydata na integrację 
społeczności lokalnej

Czas sprawowania funkcji 
sołtysa w połączeniu z 
efektami działalności

Dalsze plany związane z 
działalnością sołtysa m.in. 
działalnością społeczną 
kandydata np. OSP, LGD, 
stowarzyszenia. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  powyższych  danych  osobowych   na  potrzeby  realizacji
przedsięwzięcia „Sołtys na medal”.  

……………………………………………                                    …………………………………………………
data                                                                                                                                podpis Zgłaszającego

……………………………………………                                    …………………………………………………
data                                                                                                                                podpis Kandydata



Starostwo Powiatowe w
Białymstoku

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem    Pani/Pana    danych    osobowych    jest    Starostwo  Powiatowe  w
Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Borsucza 2, kod   pocztowy   15-569 Białystok,
adres   e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 740-39-14.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku możliwy jest
pod numerem tel. nr. 85 740-39-97 lub adresem email m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl 

3.  Pani/Pana dane osobowe (m. in.:  nazwa sołectwa,  imię i  nazwisko sołtysa,  dane kontaktowe)
przetwarzane będą  na potrzeby przedsięwzięcia „ Sołtys na medal”. 

4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art.  4 ust 1  pkt 21 ustawy o
samorządzie powiatowym.

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

7. Ma Pani/Pan prawo  żądać dostępu do swoich danych osobowych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pan/Pani  ,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO.

9. Pani/ Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w organizowanej inicjatywie. Podanie
ich  jest  dobrowolne,  brak  ich  podania  skutkować  będzie  niemożliwością  wzięcia  udziału  w
organizowanej inicjatywie.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


