Załącznik do zarządzenia Nr 124/2018
Wójta Gminy Słupsk
z dnia 23 lipca 2018r.

Karta zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Słupsk

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania kandydata: ………………………………………………………………………………………....
PESEL kandydata: ……………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie kandydatury: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Słupsk
Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76200 Słupsk w celu kandydowania na Rady Seniorów Gminy Słupsk.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

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

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

Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydaturę na członka Rady
Seniorów Gminy Słupsk (wymagana czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub
upoważnionych do reprezentowania podmiotu)*

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

………………………………………………………
(pieczęć organizacji)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania jednostki zgłaszającej)

___________________________________________________________________________
* wypełnia się wyłącznie w przypadku kandydatów zgłaszanych przez uprawnione jednostki lub organizacje

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(Rada Seniorów Gminy Słupsk)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
Słupski

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
–
iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk,
Sportowa 34, 76-200 Słupsk

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb
przeprowadzenia procedury wyborczej do Rady Seniorów
Gminy Słupsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., i statutu Rady Seniorów Gminy Słupsk

OKRES
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów
PRZECHOWYWANIA prawa, będą przechowywane przez czas udziału w pracach
DANYCH
Rady Seniorów oraz 5 lat po zakończeniu prac ( braku
wyboru) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania, Prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania;

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych : Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
zautomatyzowany oraz profilowane.

w

sposób

Lista poparcia dla kandydata (minimum 15 osób) lista kolejna nr 1/2/3
Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………………………………………………….
LP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Imię i nazwisko*

Numer PESEL*

wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w liście
osób popierających kandydata
do Rady Seniorów Gminy
Słupsk;
poparcie i zgodę na
przetwarzanie*
potwierdzam własnoręcznym
podpisem**

LP.

Imię i nazwisko*

Numer PESEL*

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* proszę zakrywać dane przy podpisywaniu

wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w liście
osób popierających kandydata
do Rady Seniorów Gminy
Słupsk;
poparcie i zgodę na
przetwarzanie*
potwierdzam własnoręcznym
podpisem**

**Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(lista poparcia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Słupsk)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
Słupski

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

kontakt
z
Inspektorem
Ochrony
Danych
–
iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk,
Sportowa 34, 76-200 Słupsk

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb
przeprowadzenia procedury wyborczej do Rady Seniorów
Gminy Słupsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., i statutu Rady Seniorów Gminy Słupsk

OKRES
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa
PRZECHOWYWANIA będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu kadencji
DANYCH
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania, Prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania;

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych : Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
zautomatyzowany oraz profilowane.

w

sposób

