
Zarządzenie Nr OR.0050.155.2022 
Wójta Gminy Turawa  

z dnia 17 października 2022 r. 
 

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru do Rady Seniorów Gminy Turawa 
  

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 559 z późn. zm.) oraz rozdziału 3 Statutu Rady Seniorów Gminy Turawa stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr XLIII/312/2022 Rady Gminy Turawa  z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania 

Rady Seniorów Gminy Turawa oraz nadania jej Statutu, zarządzam co następuje: 

 

§1  

 

1. Ogłaszam dodatkowy nabór na członków do rady Seniorów Gminy Turawa. 

2. Termin dodatkowego naboru ustalam od 17 października  do 25 października 2022 r.  

3. Ustalam wzór: 

 

a) karty zgłoszenia kandydata (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia), 

b) listy osób popierających kandydata (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), 

c) oświadczenia kandydata (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia). 

 

 

§2  

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi  Gminy Turawa. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

  

 

 

 

         /-/ Wójt Gminy Turawa  

                               Dominik Pikos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.155.2022 

 Wójta Gminy Turawa 

z dnia 17 października  2022 r. 



 

 

 

karta zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa 

 

 Przedstawiciel osób starszych/Przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych 

 

A. Dane kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa 

 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Nr telefonu .................................................................................................................................. 

Adres e-mail ................................................................................................................................ 

Krótka informacja o kandydacie (np. wykształcenie, działalność społeczna itp.) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Oświadczenie o sposobie dokonywania zawiadomień (poczta tradycyjna, e-mail, telefon, 

inne) 

..................................................................................................................................................... 

 

B. Dane identyfikujące podmiot zgłaszający kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa  

(wypełnia przedstawiciel podmiotu – w przypadku, gdy kandydat jest przedstawicielem 

podmiotu działającego na rzecz osób starszych) 

 

Nazwa ………………………………......................................................................................................... 

Forma prawna ............................................................................................................................. 

Adres siedziby (na terenie Gminy) ……………….............................................................................. 

Nr telefonu .................................................................................................................................. 

Adres e-mail ................................................................................................................................ 

Sposób kontaktu (poczta tradycyjna, email, telefon, inne ) 

..................................................................................................................................................... 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Data ............................................... 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.155.2022  

 Wójta Gminy Turawa 

z dnia 17 października 2022 r. 



 

 

 

Lista osób popierających kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa 

 

Wykaz osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Seniorów Gminy Turawa (wypełnić 

w przypadku, gdy kandydat jest przedstawicielem osób starszych) 

 

 

UWAGA! 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 

osób starszych. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy może 

udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. 

Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie 

skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych 

kandydatach. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.155.2022 

 Wójta Gminy Turawa 

z dnia 17 października  2022 r. 



 
 

Oświadczenia kandydata do Rady Seniorów Gminy Turawa 
 
Oświadczenie o poprawności podanych danych oraz wyrażeniu zgody na kandydowanie do 
Rady Seniorów Gminy Turawa oraz powołanie na członka Rady. 
 
Ja niżej podpisany …………………..................................................................................................., 
zamieszkały ................................................................................................................................. 
potwierdzam poprawność danych podanych w Karcie zgłoszenia kandydata oraz 
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Turawa oraz 
powołanie na członka tej Rady. 
 
.......................................... ……………….................................. 
           Miejscowość, data          Czytelny podpis kandydata 
 
 

 
W związku z realizacją wymogów 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”), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru/powołania 

członków oraz w razie wyboru/powołania w celu funkcjonowania Rady Seniorów Gminy 

Turawa. 

 

 
.......................................... ……………….................................. 
           Miejscowość, data          Czytelny podpis kandydata 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 



W związku z realizacją wymogów 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”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w niniejszym zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru/powołania członków 

oraz w razie wyboru/powołania w celu funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Turawa. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Wójt Gminy Turawa, 46-045 
Turawa, ul. Opolska 39c, NIP: 991-04-51-595, REGON: 531413320 

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych 
w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, którym jest Pan Sławomir Kozieł za pośrednictwem adresu e-mail: iod@turawa.pl. 

3. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących, 
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami, 
c. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką 
przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
 w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia 

zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych, 

▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania danych, 

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa, 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 



▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 
▪ zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa 
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
 
 


