
Ogłoszenie

Na  podstawie  §  4  Statutu  Wołomińskiej  Rady  Seniorów  będącego  załącznikiem
do Uchwały Nr LVII-127/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018
roku w sprawie nadania Statutu Wołomińskiej Radzie Seniorów oraz zmiany uchwały
w sprawie powołania Wołomińskiej Rady Seniorów, Burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan ogłasza nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2021.

1. Kandydatów i  kandydatki  do Wołomińskiej  Rady Seniorów można zgłaszać
w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2018 r., przy czym:

a. każda organizacja może zgłosić maksymalnie 1 kandydatkę/kandydata;
b. zgłoszenia  należy  dokonać  osobiście  na  załączonym  formularzu

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  przy  ul.  Ogrodowej  4
(Centrum Informacji  Mieszkańców, stanowiska podawcze nr 1,  2 i  3)
w godzinach pracy Urzędu.

2. W skład  Wołomińskiej  Rady Seniorów mogą wejść  wyłącznie  osoby,  które
ukończyły 60 rok życia. Rada może liczyć maksymalnie 21 członków, w tym
nie  więcej  niż  18  osób  delegowanych  przez  przedstawicieli  senioralnych
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wołomin, które działają na rzecz
środowiska osób starszych,  klubów seniora  i  uniwersytetów trzeciego wieku
oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Wołomina.

3. Skład  Wołomińskiej  Rady  Seniorów  zostanie  opublikowany  do  20  grudnia
2018  roku  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  oraz  na  stronie
internetowej gminy.

4. W  przypadku  pytań  prosimy  o  kontakt  z  Wydziałem  Planowania  Rozwoju
i  Rewitalizacji,  pokój  210  Urzędu  Miejskiego  w Wołominie,  pod  numerem
telefonu: 22 763 30 17 lub na adres e-mail: senior@wolomin.org.pl



Karta zgłoszenia kandydata/tki do Wołomińskiej Rady Seniorów

Imię i nazwisko kandydata/tki: ……………..........…..…………………………….........

Adres zamieszkania kandydata/tki: ………………..........…………………………........

Data urodzenia kandydata/tki: ………………………..........………………………........

Numer telefonu: ……………………………………..………..........................................

Nazwa organizacji: ….......................................................................................................

Liczba członków organizacji ............................................................................................

Imię i nazwisko osoby zastępującej kandydata/tkę:……………………………..........…

Istotne dla kandydata/tki dane biograficzne lub inne informacje (np. zawód, pełnione
funkcje społeczne, doświadczenie itp.).

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

My,  niżej  podpisani  oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  zapisami  Statutu
Wołomińskiej  Rady  Seniorów  i  zobowiązujemy  się  do  przestrzegania  jego
postanowień.

Osoba zgłaszana  wyraziła  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  jej  danych  osobowych  na
potrzeby organizacji  wyborów do Wołomińskiej  Rady Seniorów, zgodnie z  art.  13 ust.  1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin;
2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Teresa Sosnowska
(teresa.sosnowska@wolomin.org.pl);

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  potrzeby  organizacji  wyborów
do Wołomińskiej Rady Seniorów na podstawie Pani/Pana oświadczenia woli.



4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech lat.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu,  prawo do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile
prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

7.  ma  Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  UODO gdy uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.  podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  przyjęcia  Pani/Pana
zgłoszenia do Wołomińskiej Rady Seniorów.

……………………. ….......……..…………………………………

(miejsce i data)         (czytelny podpis kandydata/tki)

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

(pieczęć i czytelny podpis członka zarządu organizacji zgłaszającej )


