
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 
DO RADY SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE

 (PRZEDSTAWICIEL OSÓB STARSZYCH)

NAZWISKO i IMIĘ

DATA URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

KRÓTKA INFORMACJA
O KANDYDACIE
(np. wykształcenie, działalność 
społeczna, itp.)

SPOSÓB DOKONYWANIA 
ZAWIADOMIEŃ 
(poczta tradycyjna, telefon, 
e-mail, inny – jaki?)

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



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia
kandydata  

  do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice

Na podstawie 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, zwanego
dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  Ornontowice
reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Ornontowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy
w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks
+48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować  w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  w  następujący
sposób:  pod adresem poczty elektronicznej:  iod@ornontowice.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.

3. Dane osobowe zawarte w formularzu  zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów w Gminie
Ornontowice przetwarzane będą  w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do w/w
Rady, a w odniesieniu do kandydatów wybranych do jej składu – także w celu realizacji jej
zadań.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt 3) jest
przepis art. 6  ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane te są Administratorowi niezbędne do
realizacji jego obowiązków prawnych w zakresie realizacji jego zadań wynikających z art.
5c  ustawy  z  dnia  08.03.1990  r.  o  samorządzie  gminnym  oraz  uchwały  Rady  Gminy
Ornontowice nr  XLIV/367/22 z dnia 26.05.2022 r.  w sprawie powołania Rady Seniorów
w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu.

5. Podanie Administratorowi danych osobowych w formularzu zgłoszenia kandydata do Rady
Seniorów w Gminie Ornontowice jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości zgłoszenia kandydata i jego kandydowania do w/w Rady.

6. Dane osobowe zawarte w formularzu  zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów w Gminie
Ornontowice przechowywane będą  przez Administratora przez czas realizacji  procedury
naboru kandydatów do Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz przez okres wynikający
z przepisów prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r.
w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji
w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych

7. Odbiorcami danych osobowych (tj.  podmiotami lub osobami,  którym dane mogą zostać
przez Administratora ujawnione) są:
◦ podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez

Administratora  do  przetwarzania  danych  i  wspierających  realizację  jego  zadań
i  obowiązków  oraz  świadczące  asystę   i  wsparcie  techniczne  przy  korzystaniu
z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów,

◦ podmioty lub osoby świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie
w  zakresie  danych  służących  do  prowadzenia  korespondencji  (w  przypadku
korespondencji  prowadzonej  w  postaci  papierowej)  oraz  podmiot  będący  dostawcą
usługi poczty elektronicznej.

mailto:iod@ornontowice.pl


8. W zakresie  stanowiącym  informację  publiczną  dane  stanowiące  taką  informację  mogą
zostać ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją i opublikowane na stronach
internetowych  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Ornontowice  –  zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do
żądania od Administratora:
◦ dostępu do treści swoich danych osobowych,
◦ sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
◦ usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne

dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3),
◦ ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych  (wstrzymania  operacji  na

danych stosownie do złożonego wniosku).
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają
z  przepisów  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  (RODO  i  przepisów  krajowych).
To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia
przez  Administratora  w  ramach  rozpatrywania  ewentualnego  wniosku  o  skorzystanie
z któregoś z w/w praw.

10. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy  o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………. …………………………………..

miejscowość, data czytelny podpis kandydata



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA KANDYDOWANIE

DO RADY SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE

ja, niżej podpisana/podpisany
………………………………………………………....................

zamieszkały  przy  ul.  …………………………………w …………………………….,  oświadczam,  że
wyrażam zgodę na kandydowanie do  RADY SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE.
Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych.

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



WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI

DO RADY SENIORÓW W GMINIE ORNONTOWICE

Informuję  Panią/Pana,  że  Administratorem  Danych  Osobowych  zawartych  w liście  poparcia
kandydata  do  Rady  Seniorów  od  momentu  jej  złożenia  w Urzędzie  Gminy  Ornontowice  wraz
z formularzem zgłoszenia kandydata do w/w Rady jest Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą pod
adresem:  ul.  Zwycięstwa  26a,  43-178  Ornontowice,  reprezentowany  przez  Wójta  Gminy
Ornontowice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod
adresem  poczty  elektronicznej:  iod@ornontowice.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby
Administratora. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na stronie internetowej:  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Gminy  Ornontowice  https://www.bip.ornontowice.pl w zakładce  RADA
SENIORÓW, https://ornontowice.pl w zakładce SAMORZĄD – RADA SENIORÓW lub w Urzędzie
Gminy Ornontowice (pok. 316), w godzinach pracy Urzędu.

LP. NAZWISKO I IMIĘ ADRES ZAMIESZKANIA PODPIS

https://ornontowice.pl/
https://www.bip.ornontowice.pl/



