……………………………………………
(pieczątka komisji wyborczej)
……………………………………………
(data wpływu do komisji wyborczej)

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA
NA VI KRAJOWY ZJAZD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
Imię kandydata
………………………………………………………………
Nazwisko kandydata
………………………………………………………………..
Nr prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego kandydata
…………………………………………………………………
Kandydat na delegata na VI KRAJOWY ZJAZD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH w zebraniu
rejonowym nr ……………………….. /zgromadzeniu wojewódzkim dla woj. ………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych w zebraniu
rejonowym nr……………………………./zgromadzeniu wojewódzkim dla woj…………………………………………… oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przez Krajową Izbę Diagnostów
Laboratoryjnych, na zasadach określonych w Regulaminie wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych.
Podpis kandydata
………………………….
Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie kary dyscyplinarnej w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022r., poz. 134 z późn. zm.), nie byłem również karany za umyślne
przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
Podpis kandydata
………………………….
CZŁONEK ZGROMADZENIA WOJEWÓDZKIEGO ZGŁASZAJĄCY KANDYDATA:
(tej części nie wypełnia się w przypadku zgłoszenia własnej kandydatury)
Imię zgłaszającego

Nazwisko zgłaszającego

……………………………………………………

…………………………………………………..

Nr prawa wykonywania zawodu zgłaszającego
………………………………………………………………………..
Zgłaszający jest członkiem zebrania rejonowego nr ……… /zgromadzenia wojewódzkiego dla woj……………………….
Podpis zgłaszającego
..……………………………
Kandydata na delegata może zgłosić tylko członek należący do tego samego zebrania rejonowego/ zgromadzenia wojewódzkiego. Listy
członków zebrań rejonowych (numerów zebrań) /zgromadzeń wojewódzkich dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych w zakładce „Wybory 2022". Diagnosta laboratoryjny może zgłosić również siebie, jako kandydata. Kartę zgłoszenia

kandydata (ręcznie wypełnioną) należy przekazać do Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych do dnia 29 kwietnia 2022 r. lub podczas
zgromadzenia wyborczego.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją Wyborów
delegatów na VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 „RODO”, informujemy,
iż:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Diagnostów
Laboratoryjnych, z siedzibą przy ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa. Z Administratorem można
skontaktować się:
• listownie na ww. adres korespondencyjny,
• pod nr tel.: +48 22 741 21 55 w. 100,
• za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kidl.org.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:
Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Wyborów delegatów na
VI Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych jako obowiązek prawny ciążący na
Administratorze, wynikający z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U.
2022 poz. 134 z późn. zm.) oraz statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w
pkt 3, a następnie w okresie wymaganym przepisami prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz
podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.
sądy, organy państwowe).
6. Na zasadach określonych w RODO, osobom biorącym udział w Wyborach, przysługuje prawo do:
• dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
• żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego
realizowania wszelkich czynności związanych z organizacją Wyborów i umożliwieniem udziału w
nich.
8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji
międzynarodowych.

Podpis kandydata
………………………….

