
 

Formularz Oferty dot. zgłoszenia przedstawiciela instytucji/podmiotu/organizacji do 

uczestnictwa w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 

Obszaru Terytorialnego Bytowa na lata 2022-2030 

1. Nazwa partnera: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

2. Adres partnera: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3. Obszar działania - prosimy wskazać obszar działania w wymiarze terytorialnym np. miasto, 

powiat, region (jakie): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………… 

4. Główny zakres działalności - prosimy o wskazanie głównych obszarów aktywności poprzez 

podkreślenie właściwych dziedzin tematycznych: 

• społeczeństwo obywatelskie,  

• ochrona środowiska, 

• promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi 

potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, 

• nauka,  

• kultura,  

• przedsiębiorczość, rynek pracy, inwestycje, 

• zdrowie,  

• komunikacja/transport ( w tym wykluczenie komunikacyjne).  

• inne - jakie? …………………………… 

 

5. Uzasadnienie włączenia się w proces przygotowania i realizacji Strategii ZIT MOF 

(Doświadczenie w działalności społecznej, gospodarczej, publicznej, rewitalizacji, 

partnerstwach lokalnych lub/i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………… 

6. E-mail do korespondencji z partnerem 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Telefon do kontaktu z partnerem 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Imię i nazwisko przedstawiciela partnera 

………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Ja, poniżej podpisany(a) oświadczam, iż wyrażam zgodę w uczestniczeniu w pracach nad Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Terytorialnego Bytowa na lata 

2022-2030. 

 

………………………………………… ………………………………………… 

             (Miejscowość i data)                                                 (Czytelny podpis kandydata) 

 

Dane zawarte w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą oraz zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2016 roku, poz. 922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów rekrutacji i potrzeb realizacji prac nad 

Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Terytorialnego Bytowa 

na lata 2022-2030 oraz umieszczenia na stronach internetowych,  

w tym BIP: Gminy Bytów, Gminy Borzytuchom, Gminy Studzienice oraz Powiatu Bytowskiego.  

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

             (Miejscowość i data)          (Czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla klientów 

Urzędu Miejskiego w Bytowie 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa. Adres: Urząd Miejski w 

Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, urzad@bytow.com.pl. 

2)  Kontakt  do  Inspektora  Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bytowie: e-mail: 

iod@bytow.com.pl. 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań burmistrza jako 

organu administracji  -  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.  a i  c  ww. rozporządzenia oraz  

•  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

•  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych. 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu   Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8)  Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 

odmową wpisu do rejestru.  Pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie zgody, którą można w 

każdej chwili wycofać. 
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