
Formularz zgłoszeniowy kandydatki / kandydata do Rzeszowskiej Rady Seniorów 
 

Część I 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rzeszowskiej Rady Seniorów 

 
 
 
 
 
 
1. Imię i nazwisko kandydatki / kandydata: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe kandydatki / kandydata (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Sylwetka kandydatki / kandydata (krótka charakterystyka, opis dotychczasowych działań na rzecz 

seniorów): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………



………….……………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że: 
1) wyrażam zgodę na kandydowanie do Rzeszowskiej Rady Seniorów, 
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyłonienia Rzeszowskiej Rady Seniorów, 
3) wyrażam zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, sylwetka na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej, 
4) zapoznałam / zapoznałem się z zasadami wyłaniania członków Rzeszowskiej Rady Seniorów, 
5) deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych. 
 
 

……………..………………………….. 
(miejsce, data i podpis kandydatki/ta) 

 
 
 
Uwaga! 
Ponadto, należy wypełnić i załączyć „Zgłoszenie do Rzeszowskiej Rady Seniorów” (Część II Formularza) – w przypadku, 
gdy zgłoszenia kandydata dokonują podmioty działające na rzecz osób starszych oraz organizacje pozarządowe lub „Listę 
poparcia do Rzeszowskiej Rady Seniorów” (Część III Formularza) – w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje grupa 
co najmniej 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy ukończyli 60 rok życia. 

 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań wynikających z art. 5 c 
ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO informuje się, 
co następuje: ADMINISTRATOR DANYCH. Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów dane kontaktowe: 
tel. 17 875-41-00,e-mail umrz@erzeszow.pl. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH. Inspektor Danych 
Osobowych tel. 17 875 44 99, e-mail: iod@erzeszow.pl CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Celem 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających art. 5 c ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. ODBIORCY DANYCH. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa do udostępniania 
im danych osobowych (w szczególności: Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnoprawnych, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Prokuratura, Sądy). OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Pani/Pana 
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH. 
Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: - żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych; - sprostowania 
swoich danych; - żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 
obowiązujących przepisów. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. Osoba, której dane dotyczą 
ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. CEL PODANIA 
DANYCH. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych będzie wiązać się 
z rezygnacją ze świadczenia usług przez tut. Urząd. POZOSTAŁE USTALENIA. Pani/Pana dane nie będą przekazane 
odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, 
w tym profilowaniu. 

 
 
 

mailto:umrz@erzeszow.pl
mailto:iod@erzeszow.pl


Część II 
Zgłoszenie do Rzeszowskiej Rady Seniorów 

 
 

 
………………………………….…………………….……………………. 

(pełna nazwa podmiotu rekomendującego kandydata) 
 
 
 

zgłasza 
…………………….…………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 
 
 
 

jako KANDYDATKĘ / KANDYDATA 
do RZESZOWSKIEJ RADY SENIORÓW 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(poparcie organizacji/instytucji - 

pieczątka, podpis, data) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną / jednego kandydatkę / kandydata. 
 



Część III 
Lista poparcia do Rzeszowskiej Rady Seniorów 

 
My niżej podpisani zgłaszamy: 
…………………………………….. 
(wpisać imię i nazwisko) 
 
jako kandydatkę / kandydata do Rzeszowskiej Rady Seniorów 
 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Adres 

zamieszkania 

Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie 

danych osobowych 

 
Podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

     

     

     

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań wynikających z art. 5 c ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym. 

Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), 

zwanego dalej RODO informuje się, co następuje: ADMINISTRATOR DANYCH. Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów dane kontaktowe: tel. 17 875-

41-00,e-mail umrz@erzeszow.pl. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH. Inspektor Danych Osobowych tel. 17 875 44 99, e-mail: iod@erzeszow.pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających art. 5 c ust. 2, ust. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. ODBIORCY DANYCH. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa do udostępniania im danych osobowych (w szczególności: Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnoprawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, 

Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Prokuratura, Sądy). OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów 

prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przep isach o archiwizacji. PRAWA 

PODMIOTÓW DANYCH. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: - żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych; - sprostowania swoich danych; - żądania 

ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów. PRAWO  WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

CEL PODANIA DANYCH. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych będzie wiązać się z rezygnacją ze świadczenia 

usług przez tut. Urząd. POZOSTAŁE USTALENIA. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim 

Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, 

w tym profilowaniu. 

mailto:umrz@erzeszow.pl
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