
ANKIETA KANDYDATA NA DELEGATA 

NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY KADENCJI 2022-2026 

 

DANE LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY - UMIESZCZENIE W ANKIECIE DANYCH  OD PKT 1-3  JEST OBOWIĄZKOWE  

1. Numer i nazwa rejonu wyborczego  

 

2. Lekarz / lekarz dentysta  

 

3.  Imię i nazwisko  

UMIESZCZENIE W ANKIECIE DANYCH OD PKT 4-14 NIE JEST OBOWIĄZKOWE  

4. 
Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie 

lekarza / lekarza dentysty 
 

 

5. 
Specjalizacja wykonywana lub w 

trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
 

 

6. Inne kwalifikacje zawodowe  

 

7. 
Stopień 

naukowy 
 

Tytuł 

naukowy 
 

 

8. 

Obecne podstawowe miejsce pracy 

szpital / NZOZ / praktyka lekarska / uczelnia / instytut / inne 
 

nazwa jednostki  

miejscowość / ulica / nr  

stanowisko  

 

9. Wykonuję / nie wykonuję zawodu  

 

10. 

Przynależność do towarzystw naukowych  

Pełnione w przeszłości lub obecnie 

funkcje w towarzystwach naukowych 
 

 

11. Osiągnięcia zawodowe  

 

12. 
Aktywność pozazawodowa w zakresie  

działalności publicznej 
 

 

13. 
Funkcje pełnione dotychczas w 

samorządzie lekarskim 
 

 

14. Posiadane odznaczenia    

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW 

telefon  e-mail  

 

Problemy, którymi chciałbym / chciałabym się zająć jako delegat na ZJAZD OKRĘGOWY 

 

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) informujmy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 18, 02-512 Warszawie. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres email: iod@oilwaw.org.pl. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z organizacją wyborów na delegata na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2022-2026 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych osobowych określonych w pkt 1-3 jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swojej kandydatury na delegata na okręgowy zjazd lekarzy OIL w Warszawie, a także realizacji obowiązków 

Administratora Danych wynikających z § 5 lit. a-d Regulaminu przeprowadzania wyborów stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu do organów  izb lekarskich, stanowiska w organach i trybu odwoływania 

członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.  Podanie innych danych tj. określonych w pkt 4-14 ankiety, a określonych w par 5 lit. e-m 

Regulaminu przeprowadzania wyborów jest dobrowolne. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.119.1) wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych wraz ze zdjęciem na stronie 

internetowej: www.izba-lekarska.pl 
 

data podpis 
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