
 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2022 

Wójta Gminy  Dzierzążnia 

z dnia 4 kwietnia 2022 r.,  w sprawie 

ogłoszenia naboru na kandydatów  

do Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni 

 

Zgłoszenie kandydata do Rady Seniorów w Dzierzążni 
- dokonywane przez podmiot działający na rzecz osób starszych 

 
I. DANE  KANDYDATA: 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA: 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów w Dzierzążni, 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Rady Seniorów w Dzierzążni  

przyjętym uchwałą Nr 205/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2021 w 

sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni oraz nadania jej Statutu. 

3. Potwierdzam zgodność danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłaszania 

kandydatów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

        miejscowość, data     podpis kandydata 

 

 

Uwaga! 
 

1) Do zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów dokonywanego przez podmiot działający 

na rzecz osób starszych należy dodatkowo dołączyć kserokopię dokumentu 

potwierdzającego tego rodzaju działalność.  

2) Zgłoszenie kandydata należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Dzierzążni, 

Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia, lub przesłać pocztą na adres Urzędu do dnia 22 

kwietnia 2022 roku..  Decyduje data wpływu.    

 

 

 



II.  DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA: 

 

Nazwa podmiotu:  

Numer KRS, REGON, NIP:  

Adres siedziby:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do 

reprezentowania podmiotu: 

 

 

Krótka charakterystyka kandydata: 

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

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

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

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

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

Ja niżej podpisany/podpisana: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Rady Seniorów w Dzierzążni  

przyjętym uchwałą Nr 205/XXIX/2021 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2021 w 

sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Dzierzążni oraz nadania jej Statutu. 

2. Potwierdzam zgodność danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłaszania 

kandydatów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 

 

 

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

          miejscowość, data            pieczątka i podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Dzierzążni, 

Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia , NIP 5671467420, Regon 000539035 ; 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia, lub na adres poczty 

elektronicznej e-mail: iod@dzierzaznia.pl, telefon 23 661 59 02, fax 23 661 59 04 wew. 39 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Urząd Gminy w Dzierzążni polegają na 

realizacji przepisów prawa 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia realizacji 

przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym 

zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

11. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

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

          miejscowość, data             podpis osoby zgłaszającej 
 

mailto:iod@dzierzaznia.pl

