Wzór nr 1 - załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Zgłoszenie
kandydata na członka Rady Seniorów Gminy Niemodlin

Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………........
Adres kandydata:
Adres zamieszkania kandydata: ……………………………………………………………............
... ……….…………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta)

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania …………………..............……..
……………………………………………………………………...........…………………………
(miejscowość, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta)

Data urodzenia kandydata:………………………………………………………………….…
Inne dane kontaktowe kandydata:
Telefon ……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………...
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja ………………………………………………………………………………… oświadczam, że
powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na kandydowanie na członka
Rady Seniorów Gminy Niemodlin.
……………………………………….

…………………………………………..

(data)

(czytelny podpis kandydata)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, daty
urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail w celu przeprowadzenia naboru do Rady Seniorów
Gminy Niemodlin w roku 2019, określenia składu tej Rady oraz dokumentowania jej pracy w
trakcie kadencji. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
dotyczącą zadania: powołanie Rady Seniorów Gminy Niemodlin.
…………………………………………
(data)

Id: 29ADDC25-14D7-4F23-9065-D1231873E463. Przyjęty

……………………………………………
(czytelny podpis kandydata)
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Wzór nr 2 - załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Lista poparcia
kandydata na członka Rady Seniorów Gminy Niemodlin
przez grupę mieszkańców gminy Niemodlin
(popierającymi mogą być osoby starsze, które ukończyły 60. rok życia)
Imię i nazwisko kandydata …………………………………………….…………………….
Adres zamieszkania kandydata ……………………………………………………………..
Data urodzenia kandydata ……………………………..……………………………………

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data
urodzenia
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4

Podpis
czytelny
5
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15
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Wzór nr 3 - załącznik Nr 3 do ogłoszenia
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Seniorów Gminy Niemodlin
przez organizację prowadzącą uniwersytet trzeciego wieku lub inną
organizację pozarządową

I. Dane organizacji zgłaszającej:
Nazwa organizacji ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby organizacji …………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………........
Nr KRS/rejestru/ewidencji organizacji..……………………………...
Nr telefonu ………………………………………..
Nr e-mail ..………………………………………..
II. Dane zgłaszanego kandydata:
Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………..…………
Data urodzenia kandydata ……………………………………………………………………..
Adres kandydata:
Adres zamieszkania …………..………………………………………………..……………..…..
……………….…………………………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta)

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania …………………………….........
……………………………………………………………………………………………………...
(miejscowość, ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta)

Inne dane kontaktowe kandydata:
Telefon ……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………...
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja ………………………………………………………………………………… oświadczam, że
powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady
Seniorów Gminy Niemodlin.
……………………………………….
(data)

…………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. tzw. RODO wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, daty urodzenia, numeru telefonu,
adresu e-mail w celu przeprowadzenia naboru do Rady Seniorów Gminy Niemodlin w roku 2019,
określenia składu Rady i dokumentowania jej prac w trakcie kadencji. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą zadania: powołanie Rady Seniorów Gminy
Niemodlin.
……………………………………….
(data)

Id: 29ADDC25-14D7-4F23-9065-D1231873E463. Przyjęty

…………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)
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Załącznik Nr 4 do ogłoszenia

Klauzula informacyjna dot. zadania: powołanie Rady Seniorów Gminy Niemodlin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Niemodlina – siedziba 49-100
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie jest Witold Kuriata,
e-mail: iod@niemodlin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
związanym z naborem kandydatów do Rady Seniorów Gminy Niemodlin i określeniem składu tej Rady
oraz dokumentowaniem pracy tej Rady w trakcie jej kadencji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w sprawie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Niemodlin i
określenia składu tej Rady;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania tj. powołania i udziału
w pracach Rady Seniorów Gminy Niemodlin oraz określony przepisami prawa okres przechowywania
tych dokumentów w archiwum;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli:

………………………………
data
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……………………………………………………
czytelne imię i nazwisko kandydata
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