
                                                                         Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

DO  RADY SENIORÓW W PIŁAWIE GÓRNEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana (imię i nazwisko)……………………………………………  

...............................................................................................................................................,  

zamieszkały/zamieszkała w ……………………………………………………………….. 

nr domu ............... nr mieszkania ................... oświadczam, że wyrażam zgodę na 

kandydowanie na członka  Rady Seniorów w Piławie Górnej. Ponadto oświadczam, że 

korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem  Rady Seniorów w Piławie Górnej przyjętym 

Uchwałą Nr XII/63/2019 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2019 roku 

oraz akceptuję jego warunki. 

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. 

 

 

 

 

Piława Górna, ............................                             .....................................................................  

  (podpis osoby składającej oświadczenie Złożenie podpisu jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) 

 

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. 
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