załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 72/19
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
- przedstawiciela seniorów –
do Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka
Imię i nazwisko kandydata

Adres zamieszkania

Kontakt: numer telefonu
Kontakt: email
Sposób dokonywania
zawiadomienia: e-mail,
telefonicznie, inne

Osoby udzielające poparcia kandydatowi
– mieszkańcy Gminy po ukończeniu 60 lat (min. 5 mieszkańców)
Lp.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Podpis

8.
9.
10.

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Kontakt: telefon, email

Czarna Białostocka, dn.

Podpis

Ja, niżej podpisana/-y …………………………………………………………………………………………………...,
lat …………. oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Seniorów Gminy
Czarna Białostocka kadencji 2019-2022. Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw
publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

Czarna Białostocka, dn. …….…..

2019 r.

…………………………………………………………………………

czytelny podpis

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
1. Administratorem danych jest Burmistrz Czarnej Białostockiej, Urząd Miejski w Czarnej
Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A,
16-020 Czarna Białostocka, kontakt: 85 713 13 40, wmajewski@czarnabialostocka.pl.
3. Dane osobowe są zbierane w celu powołania Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka, na
podstawie Uchwały Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka i nadania jej statutu (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2747).

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 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).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
6. Pozyskane dane przechowywane przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymogiem zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów.
Nie podanie wszystkich wymaganych danych może skutkować odrzuceniem zgłoszenia
kandydata.
11. Dane nie będą podległy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

