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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KANDYDATA DO GMINNEJ  RADY SENIORÓW W STRZELCACH OPOLSKICH 

PRZEDSTAWICEL PODMIOTU 

 ZRZESZAJACEGO OSOBY STARSZE / DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB 

STARSZYCH 

 

I.  Dane kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich wyznaczonego  

 

przez …………………………………………………………………………………………………………………….*)   

      (nazwa podmiotu) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko  

kandydata 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e – mail 

 

 



Załącznik Nr 3 do  

Zarządzenia Nr  206/2018 

Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 28 września 2018r. 

 

2 
 

II.  Oświadczenie kandydata **) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze statutem Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach 

Opolskich oraz wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Seniorów                          

w Strzelcach Opolskich. 

…….…………………………                                                                                          …..………………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis kandydata) 

 

III.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata **) 

• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  (dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do   przeprowadzenia procedury wyboru członków 

Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz w razie wyboru do funkcjonowania                     

w Gminnej Radzie Seniorów. 

• Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

• Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Opolskich z siedzibą  w Strzelcach 

Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych  u administratora jest Karolina Konieczny, e – mail: 

abi@strzelceopolskie.pl; 

3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy 

o samorządzie gminnym; 

4) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach 

prawa; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości zgłoszenia do wyborów członków Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich. 

 

……………………………………                                                                                    ……...….…….……………………………. 
    (miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis kandydata) 
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IV.  Dane podmiotu zgłaszającego kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach 

Opolskich zrzeszającego osoby starsze / działającego na rzecz osób starszych*) : 

 

Nazwa podmiotu 

 

 

Adres siedziby 

 

 
Numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub w innym 
rejestrze bądź ewidencji 
organizacji  
 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e – mail 

 

 

V. Oświadczenie podmiotu zgłaszającego 

Oświadczam, że na dzień zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach 

Opolskich podmiot zrzesza minimum 50 % osób starszych / podmiot działa na rzecz osób 

starszych ***) . 

 

…………………………………………                                                                            …………………………………………………. 
 (miejscowość, data)                                                                                                      (pieczęć podmiotu) 

 

 

 

                                                                                                                            …………………………………………………                                                                                                                      
                                                                      (podpis osób  uprawnionych do 

                                                                        reprezentowania podmiotu) 

 

 
*)  wypełniają podmioty zgłaszające kandydata 

**) wypełnia kandydat 

***) niepotrzebne skreślić 


