
ZGŁOSZENIE KANDYDATA 
DO RADY SENIORÓW GMINY KOŚCIERZYNA 

PRZEZ SOŁTYSA 
 

 
1. Nazwa sołectwa:.................................................................................................... 

 
2. Imię i nazwisko sołtysa:........................................................................................ 
 
3. Dane osoby proponowanej do Rady Seniorów: 

 
Imię i nazwisko: ………………………………..…………………………………………. 

PESEL:  …………………………………………………………………………………… 

Adres:  …………..……………………………………………………….......................... 

Nr tel.:  …………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………… 

 
Pieczęć i podpis sołtysa 

 
 

…………………………………… 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana *  ……………………………………………………………… 
            /imię i nazwisko kandydata/ 
 
wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.  
Jednocześnie: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, 
w celu kandydowania do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.  
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
3. Zapoznałem(-am) 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.  
 
 
……..........………………………    ……….…..................……………………  
  /Miejscowość, data/             /Czytelny podpis kandydata / 

 



LISTA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA POPIERAJĄCYCH KANDYDATA  
DO RADY SENIORÓW GMINY KOŚCIERZYNA  

 
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie sołectwa ……………………………………..  

nazwa sołectwa 

 
i  udzielam poparcia kandydatowi ………………………………………………………….. 

imię i nazwisko kandydata 

do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane popularnie jako 
„RODO” informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w 
Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, zwany dalej Administratorem. 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań 
zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 
1990 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

• Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. 

• Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 


