Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 1 marca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów
Miasta Jordanowa (nabór uzupełniający) dla podmiotów działających
na rzecz osób starszych
I.

Dane podmiotu zgłaszającego:
1. Nazwa podmiotu ..............................................................................................................................
2. Forma prawna ..................................................................................................................................
3. Nr KRS.............................................................................................................................................
4. Adres podmiotu ................................................................................................................................
5. Numer telefonu / adres email ...........................................................................................................
6. Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby zgłaszającej kandydata imieniu środowiska
senioralnego .....................................................................................................................................

Zgłaszamy niżej wymienionego kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów
II.

Dane Kandydata
1. Imię i nazwisko kandydata .................................................................................................
2. adres do korespondencji ......................................................................................................
3. PESEL .................................................................................................................................
4. nr telefonu ...........................................................................................................................
5. adres e-mail .........................................................................................................................
Uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Miejskiej Rady Seniorów

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Ja niżej podpisany(a) ..............................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Miejskiej Rady Seniorów
Miasta Jordanowa. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu
są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Ponadto oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

przyjętym Uchwałą XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w
sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu i
akceptuję jego warunki.

……………………….
(miejscowość, data)

IV.

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

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)

w niniejszym formularzu na potrzeby naboru kandydatów na członka do Miejskiej Rady
Seniorów Miasta Jordanowa, jak również w celu pełnienia funkcji członka Miejskiej Rady
Seniorów Miasta Jordanowa, w tym przechowywania tych danych przez okres kadencji
Miejskiej Rady Seniorów.

…..............................
(miejscowość, data)

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

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta
Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. .
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członka Miejskiej
Rady Seniorów Miasta Jordanowa oraz są one przetwarzane na podstawie zgody. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub brak wskazania danych
osobowych spowoduje brak dopuszczenia formularza zgłoszeniowego do kandydowania na członka Miejskiej
Rady Seniorów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres kadencji Miejskiej Rady Seniorów oraz wynikający
z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz rozporządzenia 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.
5. Odbiorcą danych osobowych jest Referat Organizacyjno-Administracyjny i Gospodarki Przestrzennej – Urząd
Miasta Jordanowa.
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, z którego skorzystanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało
miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pani/Pana zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i e) w związku z art. 13
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).

POUCZENIE
Dane członków Miejskiej Rady Seniorów stanowią informację publiczną w zakresie: imię, nazwisko,
organizacja rekomendująca. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

