
        Załącznik Nr 2  
        do Uchwały   Nr III/36/2019 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Koszalinie  
                                                                                                   z dnia 24 stycznia 2019 r.    
                        
 

Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów 

 przez uniwersytety trzeciego wieku 

I Dane Kandydata 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………................. 

2. Data urodzenia……………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu kandydata………………………………………………. 

 

II Nazwa i adres uniwersytetu trzeciego wieku zgłaszającego kandydata: 

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

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

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

 

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

Pieczęć podmiotu oraz czytelny podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu zgłaszającego 

 

III Uzasadnienie wniosku ( krótka charakterystyka kandydata): 

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

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

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

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

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

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



IV Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie  

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Koszalińskiej Rady Seniorów 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 

V Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z przepisami art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uzyskałam/em poniższe informacje:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Koszalina, dane kontaktowe: Prezydent Miasta Koszalina – Urząd 
Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-52, e-mail: 
um.koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- 
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-42, e-mail: 
iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu, przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie 
w celu przeprowadzenia naboru do Koszalińskiej Rady Seniorów. Dane będą 
wykorzystane w celach informacyjnych związanych z działalnością Rady. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. z 2011, Nr 14, 
poz. 67). 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza kandydowanie do pracy                          

w Koszalińskiej Radzie Seniorów. 
9. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  
„Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów” 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 


