Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr OR. 295.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW
PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO
NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

Imię i nazwisko Kandydata

Adres zamieszkania

PESEL

Nr telefonu

Ares e-mail

Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………… oświadczam, że wyrażam zgodę na
kandydowanie na członka Chorzowskiej Rady Seniorów.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyborów oraz - w razie wyboru
– funkcjonowania Chorzowskiej Rady Seniorów.
Miejscowość, data
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Czytelny podpis kandydata

Klauzula informacyjna
1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane
przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
2. kontakt do inspektora
iod@chorzow.eu;

ochrony

danych:

tel.

32

4165432,

mail:

3. dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją wyborów do
Chorzowskiej Rady Seniorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO –
przewarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, w związku wykonaniem uchwały Rady Miasta Chorzów Nr
XI/173/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu,
(z późniejszymi zmianami);
4. odbiorcami danych będą organy posiadające uprawnienia ustawowe w
zakresie nadzoru i kontroli oraz podmioty współpracujące na podstawie
podpisanych umów (kancelaria prawna, obsługa informatyczna);
5. dane nie będą przekazywane
międzynarodowych;

do

państw

trzecich

lub

organizacji

6. dane będą przechowywane przez okres 5 lat, następnie zarchiwizowane
zgodnie z kat. archiwalną;
7. osoba przekazująca dane ma prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;
9. podanie danych osobowych jest niezbędne do poparcia kandydata w
wyborach do Chorzowskiej Rady Seniorów
10. dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym do profilowania.
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DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT ZGŁASZAJĄCY KANDYDATA
DO CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW
NAZWA

FORMA PRAWNA

ADRES

NR TELEFONU

IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU

PODPISY OSOBY/OSÓB UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA PODMIOTU
DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA

DATA
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