ZARZĄDZENIE NR 354/2021
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 6, w związku z § 15 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wasilków i nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr XLI/358/18
Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z wygaśnięciem mandatu członka Gminnej Rady seniorów w Wasilkowie ogłasza się
nabór kandydatów, w wyniku którego wyłoniony zostanie jeden członek zgłoszony przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób starszych na terenie Gminy Wasilków.
2. Kandydatem może być osoba zamieszkująca w Gminie Wasilków.
§ 2. 1. Kandydatów można zgłaszać do dnia 14 stycznia 2021 r. do godziny 15:30.
2. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. Do
formularza powinny być dołączone:
1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie,
2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wypełnione zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych napisem „Gminna Rada Seniorów
w Wasilkowie nabór uzupełniający" oraz danymi kontaktowymi zgłaszającego w dni robocze, w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do skrzynki na dokumenty umieszczonej przy wejściu od strony
ul. Mickiewicza lub wysłać przesyłką pocztową. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data
wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.
4. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 354/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 5 stycznia 2021 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW
W WASILKOWIE (nabór uzupełniający)

PRZEDSTAWICIEL ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
DANE IDENTYFIKUJĄCE ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ ZGŁASZAJĄCĄ KANDYDATA DO
GMINNEJ RADY SENIORÓW W WASILKOWIE
NAZWA:
FORMA PRAWNA:
NUMER KRS:
ADRES:
NR TELEFONU:
ADRES E-MAIL:
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH
DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI:
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
DOKONUJĄCEJ
ZGŁOSZENIA KANDYDATA:

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
NR TELEFONU:
ADRES E-MAIL :
KRÓTKA INFORMACJA O KANDYDACIE
(wykształcenie, działalność społeczna, szczególnie na
rzecz osób starszych):

SPOSÓB DOKONYWANIA ZAWIADOMIEŃ (poczta
tradycyjna/e-mail / telefonicznie/
inny - jaki?):
PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO
REPREZENTOWANIA PODMIOTU
DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA:
DATA:
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 354/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 5 stycznia 2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO GMINNEJ RADY
SENIORÓW W WASILKOWIE

Ja,

niżej

podpisany/podpisana............................................................................................................

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie. Ponadto
oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Miejscowość, data ......................................................................
Czytelny podpis kandydatki/kandydata .................................................................

ZGODA KANDYDATA DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W WASILKOWIE NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie.
Miejscowość, data .....................................................................

Czytelny podpis kandydatki/kandydata ........................................................

Id: 27ABD745-63B3-466C-9E83-4F1C4641720C. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 354/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 5 stycznia 2021 r.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26
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 (RODO), informuję że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wasilków. Z Administratorem można skontaktować się
pod nr tel. 85 7185400, poprzez adres e-mailem kancelaria@wasilkow.pl lub pisemnie na adres siedziby: 16010 Wasilków, ul Białostocka 7.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@wasilkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany
powyżej.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest procedura naboru kandydata do Gminnej Rady Seniorów
w Wasilkowie i funkcjonowania tej Rady określona w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Wasilkowie (Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 4821, zm. z 2018 r. poz. 648).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda właściciela danych i Statut Gminnej Rady
Seniorów w Wasilkowie.
5. Odbiorcą danych osobowych są: pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, podmioty uprawnione
do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty elektronicznej, podmioty współpracujące
z gminą na podstawie umów powierzenia, w szczególności firmy informatyczne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności w ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych (w tym uzyskania ich kopii), prawo żądania
ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przez przepisy
prawa. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych
danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.
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