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DEKLARACJA  
PRZYSTĄPIENIA DO   

KONWENTU CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH  
   

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKA KONWENTU   

Nazwa i dane kontaktowe  

Centrum Usług Społecznych  lub Ośrodka 
Pomocy Społecznej chcącego przekształcić się 

w Centrum 
(adres siedziby, telefon kontaktowy, e-mail) 

 

Zaznaczyć właściwe 
CUS Gminy 
CUS Międzygminny  
CUS w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców 

 

 

 

Nazwa instytucji tworzącej CUS 
/lub przygotowującej się do powołania CUS 

(adres siedziby, telefon kontaktowy, e-mail) 
 

W przypadku CUS międzygminnego podać datę 
zawarcia porozumienia / lub w przypadku 
prowadzenia rozmów wskazać datę 
rozpoczęcia konsultacji 

 

Imię i nazwisko i dane kontaktowe osoby 
reprezentującej  Centrum/OPS upoważnionej 
do reprezentowania jednostki w Konwencie 

( imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 
 

 
 

 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania podmiotu, przystępującego 

do Konwentu 

 
 

  

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: 

1. Wersje elektroniczną (scan):  

e.mail::konwentcus@fundacjakiscis.pl 

2. Wersję papierową: 

Obserwatorium Centrów Usług Społecznych 

Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej 

ul. Frezerów 3 

20-209 Lublin 
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Informacja RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych, w związku                                          

z działalnością Konwentu Centrów Usług Społecznych  jest Fundacja Konwentu Klubów                                    

i Centrów Integracji Społecznej, ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski, tel. 787805030, e.mail: 

fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl.  Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych  w Fundacji, osobiście  w siedzibie Fundacji, za pośrednictwem 

poczty lub mailowo na adres e.mail: iod@fundacjakiscis.pl. Pełną informację dotyczącą 

monitoringu miejskiego uzyskać można na stronie internetowej BIP Fundacji, pod adresem: 

http://fundacjakiscis.pl/index.php/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/. 
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OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO 

I  POSIADANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam także, że wypełniłem/łam obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

i 14 Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)                            

( Rozporządzenia RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem, a które są ujawnione  w przedkładanej deklaracji. 

 

 

      

Lublin, dnia 00.00.2021 rok                                   ………………………………………………….……… 
                      ( podpis przedkładającego deklarację)  
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 
Wyrażam świadomie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych (Imię i nazwisko, adres e.mail, nr tel. pełniona funkcja praz wizerunek) 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) przez 

Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej, w celu prowadzenia działalności, 

funkcjonowania i zarządzania Konwentem Centrów Usług Społecznych, w którym jest 

przedstawicielem jednostki realizującej usługi społeczne. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa                       

w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę 

zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie                                      

o warunku możliwości jej rozliczalności. 

 

 

Lublin, dnia 00.00.2021 rok 

 

……………….………………………….. 
                                                                                                                                             (data, podpis) 

 
 

 


