
Formularz karty zgłoszeniowej kandydata na członka Rady Seniorów         

w Piławie Górnej 

Podmiot zgłaszający: nazwa 

organizacji senioralnej, lub imię 

i nazwisko osoby, która zgłasza 

swoją kandydaturę 

 

 

I. Dane kandydata 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. Adres zamieszkania  

4. Nr telefonu  

5. Adres do korespondencji  

6. Adres e-mail  

7. Sposób przekazywania 

informacji lub zawiadomień 

(poczta tradycyjna/e-

mail/telefon/ inny-jaki?) 

 

 

II. Krótka informacja o kandydacie na członka  Rady Seniorów   

w Piławie Górnej z uwzględnieniem opisu doświadczenia i umiejętności  

w działaniach na rzecz  seniorów. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

  

 

  ……………………        ……………………………………………… 

(miejscowość, data)  (czytelny podpis kandydata/ podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego. 

Złożenie podpisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Piława 

Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, w celu udzielenia poparcia kandydatowi do Rady Seniorów 

w Piławie Górnej. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Klauzula informacyjna: 

Urząd Miasta w Piławie Górnej w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuje, że: 

1. Administratorem  danych osobowych  jest Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława 

Górna reprezentowany przez Burmistrza Piławy Górnej. Dane kontaktowe: 74 832 49 10 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to Agata Janiszewska Skowron, e-mail: 

a.skowron@odo.to 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 

dostępna jest na stronie www.pilawagorna.pl  w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych oraz w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69. 

 

 
 

mailto:a.skowron@odo.to
http://www.pilawagorna.pl/

