Załącznik nr 1 do Statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów
przyjętego uchwałą 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z
dn. 24 listopada 2021 .

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA CZŁONKA
PIASECZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
prezentata UMiG

DANE OSOBY REKOMENDOWANEJ (wypełnia osoba rekomendowana)
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DANE KONTAKTOWE OSOBY REKOMENDOWANEJ
ADRES MAIL

NR TELEFONU

-

-

PODMIOT REKOMENDUJĄCY (wypełnia podmiot rekomendujący)
NAZWA

SIEDZIBA

oryginał dokumentu rekomendującego (np. uchwała zarządu, uchwała walnego zgromadzenia, oświadczenie woli
etc), wraz z podpisami osób uprawnionymi do reprezentacji należy załączyć do niniejszego zgłoszenia.

ZGODA NA POWOŁANIE DO PIASECZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW (wypełnia kandydat)
Wyrażam zgodę na powołanie w skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów.
MIEJSCOWOŚĆ I
DATA

PODPIS OSOBY
REKOMENDOWANEJ

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM PIASECZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
(wypełnia kandydat)

Oświadczam iż, zapoznałam/em się z obowiązującym Statutem Piaseczyńskiej Rady Seniorów i rozumiem
jego treść, w szczególności wynikające z niego prawa i obowiązki członka Piaseczeczyńskiej Rady
Seniorów.
MIEJSCOWOŚĆ I
DATA

PODPIS OSOBY
REKOMENDOWANEJ

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 (4.5.2016 L 119/38 Dz. U. Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina
Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. 22 7017500.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: bogdan.temoszczuk@piaseczno.eu lub tel. 22 7017550.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obsługi Piaseczyńskiej Rady Seniorów
3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej realizacji usługi dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
umożliwiającym prawidłową realizację zadania, z którymi Gmina Piaseczno zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Dane powierzane i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby
rachunkowości przetwarzane będą przez czas określony w obowiązujących przepisach, w tym w instrukcji kancelaryjnej.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
5. Przetwarzanie danych następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem
możliwości zasiadania w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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