DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA DO RADY SENIORÓW
MIASTA PUCK
NAZWA
ADRES
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
FORMA PRAWNA
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
UPRAWNIONEJ
DO REPREZENTACJI PODMIOTU
ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA
DANE KANDYDATA DO RADY SENIORÓW MIASTA PUCK
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
KRÓTKA INFORMACJA
O KANDYDACIE
(wykształcenie,
działalność społeczna)

PIECZĘĆ I PODPISY OSÓB
UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
PODMIOTU DOKONUJĄCEGO
ZGŁOSZENIA
DATA
MIEJSCOWOŚĆ

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie do RADY SENIORÓW MIASTA PUCK
Ja, niżej podpisany /a ...........................................................................................................................................
zamieszkały/a .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do RADY SENIORÓW MIASTA PUCK.
Ponadto oświadczam, że:
a) jestem czynnym członkiem organizacji zgłaszającej moją kandydaturę: …....................................................
…...........................................................................................................................................................................
b) korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem /am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

............................................
( miejscowość i data)

.....................................................
( czytelny podpis kandydata)

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury do Rady Seniorów Miasta Puck swoje dane osobowe podaję dobrowolnie
i jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z rozporządzeniem 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, ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych, zwanym RODO.
….................................................................
data i czytelny podpis
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta w Pucku z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail:
iodo@miasto.puck.pl; bądź pod nr telefonu; 58 673 05 14;
3.
4.
5.
6.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest przeprowadzenie naboru do Rady Seniorów Miasta
Puck;
Moje dane przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, nie dłużej jednak niż do chwili realizacji zadania
do którego dane osobowe zostały pozyskane, po ustaniu celu w jakim zgoda została uzyskana lub po wycofaniu tej zgody;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

posiadam prawo do;
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie nie następuje w celu realizacji zadania, do którego zostały
pozyskane;
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania nie wynikającego z określonego celu;
6) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, z tą świadomością, że cofnięcie tej zgody
skutkowało będzie wycofaniem mojej kandydatury do Rady Seniorów Miasta Puck
7) Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa w przypadku
uznania,że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

