
 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów.  

2. Oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze w wyborach na delegata na II 

Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów  i nie zachodzą wobec mnie przypadki określone w 

art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 

2019 r. poz. 592 oraz z 2020 r. poz. 567).  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

przedłożonych przeze mnie dokumentach w zakresie zgłoszenia kandydatury dla celów 

przeprowadzenia wyboru na delegata na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. 

 

 

data …………………..  podpis kandydata ………..……………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU  

(wymagane wyłącznie w przypadku dołączenia do zgłoszenia zdjęcia kandydata na delegata) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów 

mojego wizerunku w ramach przekazanego przeze mnie zdjęcia i jego przetwarzanie wraz 

z moimi danymi osobowymi zawartymi w zgłoszeniu mojej kandydatury, a także 

rozpowszechnienie w związku z wyborami na delegata na II Krajowy Zjazd 

Fizjoterapeutów  na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym poprzez 

jego upublicznienie na stronie internetowej oraz w Portalu Fizjoterapeuty. 

 

 

 

 

data …………………..  podpis kandydata ………..……………… 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na delegatów II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów zgodnie 
z art. 4 ust. 7 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, (dalej: ,,Rozporządzenie’’) jest Krajowa Izba 
Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066) przy pl. Stanisława Małachowskiego 2.  

2. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych powinny być zgłaszane bezpośrednio do powołanego 
Inspektora Ochrony Danych, Pani Katarzyny Pisarzewskiej pod adresem e- mail: iod@kif.info.pl. Kontakt z 
administratorem możliwy jest także drogą korespondencją, pisząc na adres siedziby.   

3. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są w celu rejestracji kandydata i 
uczestniczenia w wyborach na delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w charakterze kandydata na 
delegata, w zakresie obejmującym: imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania, numer prawa wykonywania 
zawodu fizjoterapeuty, informacja o biernym prawie wyborczym. Kandydat dobrowolnie może podać informacje 
obejmujące opis kariery zawodowej oraz dotychczasowej działalności a także przesłać swoje zdjęcie (wizerunek). 
Dane te nie mają jednak wpływu na prowadzony przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów proces. Zgłoszenie 
kandydatury jest w pełni dobrowolne.  

4. W ramach prowadzonej działalności dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów 
dostarczających Izbie niezbędne usługi. Do nich zaliczać mogą się dostawcy usług informatycznych, firmy 
wspierające w procesie naboru, firmy kurierskie czy te zajmujące się zewnętrznym doradztwem. Dane osobowe 
mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednakże każdorazowo Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
zapewnia, że odbywać się to będzie z uwzględnieniem przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę 
powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne. Dane nie podlegają profilowaniu, każdorazowo 
przetwarzane są przy udziale czynnika ludzkiego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej kandydatury. W przypadku 
pozytywnego wyboru na delegata, Pani/Pana dane staną się częścią dokumentacji, którą Krajowa Izba 
Fizjoterapeutów zobligowana jest przechowywać przez czas pełnienia wskazanej funkcji a następnie po jej 
zakończeniu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń z tytułu 
prowadzonej działalności. W przypadku odrzucenia kandydatury, dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy 
administratora.  

6. Administrator zapewnia każdemu z kandydatów prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kandydat może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 
administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw, kandydat powinien podjąć 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio się z Krajową Izbą Fizjoterapeutów (pocztą tradycyjną, 
mailowo lub telefonicznie). Kandydatowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem 
ochrony danych osobowych zgłaszane były bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail 
wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


