
ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
723, z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr XIX/133/2021 Rady Gminy Leśniowice 
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach oraz nadania jej statutu 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r., poz. 900) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach. Ogłoszenie 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Terminy wykonania czynności związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz ustaleniem wyników 
wyborów określa załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Przyjmuje się następujące wzory karty zgłoszeniowej kandydatów do Gminnej Rady Seniorów 
w Leśniowicach: 

1. Zgłoszenie dokonywane przez mieszkańca, który uzyska poparcie co najmniej 5 osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Leśniowice - wzór formularza stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia . 

2. Zgłoszenie dokonywane przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
w szczególności organizacji pozarządowych, posiadających siedzibę lub oddział na terenie Gminy Leśniowice - 
wzór formularza stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Leśniowice 

Joanna Jabłońska
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 35/2021 

Wójta Gminy Leśniowice 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE 

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY SENIORÓW  

W LEŚNIOWICACH 

 

 

Na podstawie § 3  ust. 3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XIX/133/2021 Rady Gminy Leśniowice z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2021 r., poz. 900) ogłaszam nabór kandydatów na członków Gminnej Rady 

Seniorów w Leśniowicach. 

Kadencja rady trwa 3 lata. W skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków. Członkowie pełnią swoje 

funkcje społecznie. 

 

I. Kto może wejść w skład Gminnej Rady Seniorów. 

W skład Gminnej Rady Seniorów wchodzą 

1) osoby starsze (które ukończyły 60 rok życia), zamieszkujące na terenie gminy Leśniowice,  

2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku posiadających 

siedzibę lub oddział na terenie Gminy Leśniowice.  

II. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów 

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów może dokonać: 

1) mieszkaniec Gminy Leśniowice, który uzyska poparcie co najmniej 5 osób zamieszkałych na 

terenie Gminy Leśniowice, 

2) przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji 

pozarządowych, posiadających siedzibę lub oddział na terenie Gminy Leśniowice.  

III. Sposób dokonywania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów 

1. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów należy dokonać na następujących 

formularzach: 

1) Zgłoszenie dokonywane przez mieszkańca, który uzyska poparcie co najmniej 5 osób 

zamieszkałych na terenie Gminy Leśniowice - wzór formularza stanowi załącznik Nr 3 do 

zarządzenia. 
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2) Zgłoszenie dokonywane przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 

starszych, w szczególności organizacji pozarządowych, posiadających siedzibę lub oddział 

na terenie Gminy Leśniowice - wzór formularza stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 

1) dane kandydata, 

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 

3) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;  

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

5) listę osób udzielających poparcia kandydatowi (minimum 5 podpisów) w przypadku gdy 

zgłoszenia dokonuje mieszkaniec Gminy Leśniowice. 

3. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa ust. 4 pkt 2 statutu może zgłosić 

nie więcej niż 2 kandydatów na członka Rady. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia kandydata 

wspólnego.  

4. Każdy kandydat może zostać zgłoszony tylko przez jeden podmiot w danej kadencji oraz każda 

osoba fizyczna może poprzeć tylko jednego kandydata do Rady.  

5. Jeśli łączna liczba kandydatów zgłoszonych do Rady:  

1) jest mniejsza niż 5 - Wójt Gminy przedłuża termin zgłaszania kandydatur o 30 dni; jeśli 

w drugim terminie nie zgłosi się wymagana liczba kandydatów, ponowne wybory Wójt 

ogłasza po 1 roku;  

2) wynosi nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 - wszyscy kandydaci wchodzą do Rady;  

3) jest większa niż 10 - Wójt Gminy lub osoba przez niego wskazana przeprowadza publiczne 

losowanie, o którym powiadamia podmioty zgłaszające kandydatów do Rady oraz samych 

kandydatów.  

6. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby zgłoszeń kandydatów Wójt Gminy w drodze zarządzenia 

powołuje członków Rady na okres jej kadencji. 

IV. Termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Rady Seniorów  

Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach należy składać 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów" 

w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice, pokój nr 4 od 12 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. 

Zgłoszenia, które wpłynął po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy 

Leśniowice), pozostają nierozpatrzone.  
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenie Nr  35/2021 

Wójta Gminy Leśniowice  

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

 

TERMINY WYKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ, 

PRZEPROWADZENIEM ORAZ USTALENEIM WYNIKÓW WYBORÓW  

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W LEŚNIOWICACH 

 

 

  

do 9 kwietnia 2021 r. 
- podanie do publicznej wiadomości 

informacji o zarządzeniu wyborów 

do 12 kwietnia 2021 r. 

- powołanie Gminnej Komisji Wyborczej 

ds. przeprowadzenia wyborów do Gminnej 

Rady Seniorów w Leśniowicach 

od 12 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. do 

godz. 15.00 
- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

do 26 kwietnia 2021 r. 
- sporządzenie listy zarejestrowanych 

kandydatów 

od 26 kwietnia do 25 maja 2021 r. do 

godz. 15.00 

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

w przypadku przedłużenia terminu ich 

dokonywania 

do 26 maja 2021 r.  

- sporządzenie listy zarejestrowanych 

kandydatów w wyniku przedłużenia terminu 

ich dokonywania 

28 maja 2021 r. 

- publiczne losowanie w przypadku 

zgłoszenia więcej niż 10 kandydatów na 

członków do rady 

do 31 maja 2021 r. 

- ustalenie wyników z wyborów, 

- powołanie członków Gminnej Rady 

Seniorów, 

- podanie do publicznej wiadomości 

informacji o powołaniu członków Gminnej 

Rady Seniorów, 
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Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 35/2021 

Wójta Gminy Leśniowice 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W LEŚNIOWICACH 

- dokonywane przez mieszkańca, który uzyskał poparcie co najmniej 5 osób 

zamieszkałych na terenie Gminy Leśniowice 

 

I. DANE  KANDYDATA* 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania   

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

Oświadczenie zgody na kandydowanie*: 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach. 

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania 

z pełni praw publicznych. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach przyjętym uchwałą Nr XIX/133/2021 Rady Gminy Leśniowice z dnia 

18 lutego 2021 r. oraz akceptuję jego warunki. 

 Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Leśniowice. 

 

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

miejscowość, data       podpis kandydata 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśniowice reprezentowana przez Wójta Gminy 

Leśniowice (adres: Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice, telefon kontaktowy: 82 567-54-94). 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl. 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach, na podstawie art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Leśniowice przetwarzają dane osobowe. 

Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać podane do publicznej wiadomości. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a 

następnie przez okres ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą 

być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.  

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do przeprowadzenia 

wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach.  

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.    

 

 

 

………………………………………  …………………………………………… 

miejscowość, data       podpis kandydata 
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II.   DANE  OSOBY reprezentującej grupę ZGŁASZAJĄCĄ KANDYDATA ** 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Krótka charakterystyka kandydata 

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

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

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

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

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

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

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśniowice reprezentowana przez Wójta Gminy 

Leśniowice (adres: Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice, telefon kontaktowy: 82 567-54-94). 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl. 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach, na podstawie art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

c) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

d) podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Leśniowice przetwarzają dane osobowe. 

Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać podane do publicznej wiadomości. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a 

następnie przez okres ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
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Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

h) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

i) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

j) prawo do usunięcia danych osobowych; 

k) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

l) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

m) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

n) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą 

być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.  

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do przeprowadzenia 

wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach.  

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.    

 

 

…………………………………….    ………………………………………. 

          miejscowość, data             podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

*    wypełnia kandydat 

**  wypełnia osoba zgłaszająca kandydata 
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LISTA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA  KANDYDATOWI*:  

 

………………………………………………………………………….………….. 

(imię/imiona i nazwisko kandydata) 

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W LEŚNIOWICACH 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

udzielającej poparcia  

Miejsce 

zamieszkania 

(miejscowość) 

Data  

urodzenia 

Własnoręczny  

Podpis** 

1             

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

 

* zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 5 osób, które ukończyły 60 rok życia 

   i zamieszkują na terenie gminy Leśniowice 

** wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Leśniowice, moich danych osobowych 

zawartych w liście osób udzielających poparcia kandydatowi do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach: poparcie i zgodę na przetwarzanie potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
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Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 35/2021 

Wójta Gminy Leśniowice 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA 

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W LEŚNIOWICACH 

- dokonywane przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych 

w szczególności organizacji pozarządowych, posiadających siedzibę lub oddział 

na terenie Gminy Leśniowice 

I. DANE  KANDYDATA* 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania   

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 

 

Oświadczenie zgody na kandydowanie* : 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach. 

 Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania 

z pełni praw publicznych. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach przyjętym uchwałą Nr XIX/133/2021 Rady Gminy Leśniowice z dnia 

18 lutego 2021 r. oraz akceptuję jego warunki. 

 Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Leśniowice. 

 

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

miejscowość, data       podpis kandydata 

 

Id: SXSZK-HOSTR-BZZHV-WWGES-ZYKIX. Podpisany Strona 10



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśniowice reprezentowana przez Wójta Gminy 

Leśniowice (adres: Leśniowice 21 A, 22-122 Leśniowice, telefon kontaktowy: 82 567-54-94). 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl. 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów 

w Leśniowicach, na podstawie art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Leśniowice przetwarzają dane osobowe. 

Państwa dane w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać podane do publicznej wiadomości. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane 

a następnie przez okres ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą 

być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.  

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do przeprowadzenia 

wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Leśniowicach.  

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego oraz zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.    

 

 

 

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

miejscowość, data           podpis kandydata 
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II.   DANE  ORGANIZACJI/PODMIOTU zgłaszającego kandydata** 

 

Nazwa 

organizacji/podmiotu 
 

Forma prawna  

Nr KRS  lub innej 

ewidencji 
 

Adres podmiotu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko oraz 

pełniona funkcja osoby 

zgłaszającej kandydata 

 

 

Krótka charakterystyka kandydata 

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

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

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

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

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

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

 

         ……………………………………. 

         pieczęć podmiotu 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

 miejscowość, data        podpis osoby/osób uprawnionych 

 

 

___________________________________________ 

*    wypełnia kandydat 

**  wypełnia podmiot zgłaszający kandydata 
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