Załącznik Nr 2
do Statutu Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA DO RADY SENIORÓW POWIATU KIELECKIEGO
-przedstawiciel osób starszychDANE KANDYDATA DO RADY SENIORÓW POWIATU KIELECKIEGO
IMIĘ I NAZWISKO
ROK I MIESIĄC URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
E-MAIL*
NUMER TELEFONU*
OPIS DOŚWIADCZEŃ KANDYDATA
(w szczególności w zakresie działań
prowadzonych w obszarze polityki
senioralnej oraz wspierania osób
starszych)
UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ
O CZŁONKOSTWO W RADZIE

DATA I PODPIS
*dane dobrowolne

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie
do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………
zamieszkały ……………………………………………………………………………….…….
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Seniorów Powiatu
Kieleckiego
Ponadto oświadczam iż:
a) jestem czynnym członkiem organizacji ………………………………………………...
zgłaszającej moją kandydaturę / jestem czynnym członkiem organizacji niezrzeszonej
grupy aktywnych seniorów, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska*;
b) wyrażam zgodę na kandydowanie;
c) korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem (am) karany (a) za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
d) wyrażam zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu
zgłoszeniowym.
*niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w „formularzu
zgłoszeniowym kandydata do rady seniorów powiatu kieleckiego”, w celu realizacji zadań z zakresu powołania oraz funkcjonowania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego,
w związku z budowaniem dobrej reputacji oraz promocji powiatu jak i zwiększenia zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności.
Powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu do Starostwa, wobec przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem kandydata do rady seniorów powiatu
kieleckiego/lub usunięcia tych danych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

……………………………………..
Miejscowość, data

1

Jeżeli wyrażasz zgodę, zaznacz „X” w pustym polu

………………………………
Czytelny podpis kandydata

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu
powołania oraz funkcjonowania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego
W związku z realizacją wymogów art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie
informujemy, iż:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

przez Starostę Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD) pod adresem email: iod@powiat.kielce.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu powołania oraz funkcjonowania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, w tym weryfikacji kandydatur do rzeczonej Rady,
zgromadzenia uwag i opinii jak i przesłania Państwu odpowiedzi na złożone uwagi i opinie;
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uchwała Nr XXX/50/2021 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/109/2020 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku” oraz wyrażona przez Państwa zgoda;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest
niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania w związku z powołaniem oraz funkcjonowaniem Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. Niepodanie danych może skutkować negatywnym rozpatrzeniem Państwa kandydatur, a także może wpłynąć na rozpatrzenie Państwa opinii jak i propozycji zmian w ramach konsultacji z rzeczoną Radą;
W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres
e-mail) podanie ich nie jest obligatoryjne, jednak niepodanie ich może skutkować wydłużeniem
czasu w przypadku konieczności kontaktu;
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których
podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody (dotyczącej przetwarzania danych osobowych innych niż dodatkowe dane
kontaktowe, tj. adres e-mail oraz nr telefonu) w momencie bycia członkiem rzeczonej Rady spowoduje usunięcie Państwa osoby ze składu rzeczonej Rady. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;
W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej
umowy pomiędzy Administratorem, a podmiotem;
Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

