
Zarządzenie nr 151/2022 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego 

z dnia 23 sierpnia 2022 roku 
 
w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków 
 Aleksandrowskiej Rady Seniorów oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego  
wraz z terminem zgłaszania kandydatur 
 
   Na podstawie art. 5c ust.1 w zw. z art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, zm.: Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz.1005 oraz 1079) 
w wykonaniu uchwały nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  z dnia 22 
marca 2018 r. w sprawie powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2018 r.,  poz.1833) 
 

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego   
zarządza, co następuje: 

 
§ 1. Przeprowadzić nabór kandydatów na członków Aleksandrowskiej Rady Seniorów w 
terminie od dnia 29 sierpnia 2022 roku do dnia 19 września 2022 roku 
 
§ 2. 1.  Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych,  
          stanowiących : 
 

1) załącznik nr 1 – dla kandydatów zgłaszanych przez podmiot działający na rzecz osób 
starszych; 

2) załącznik nr 2 – dla kandydatów zgłaszających się samodzielnie  . 
      2. O terminie zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego  
          w Aleksandrowie Łódzkiem. 

 
§ 3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata zawierające zgodę na 
kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia 
 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rady. 
 
§ 5. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 151/2022 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  
z dnia 23 sierpnia 2022 roku 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka  

Aleksandrowskiej Rady Seniorów dla podmiotów działających na rzecz osób starszych 
 

1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata 
 

L.p. Dane:  

1. Nazwa podmiotu  

2. Forma prawna  

3. Nr KRS  

4. Adres podmiotu  

5. Nr telefonu  

6. Adres e-mail  

 
 

2. Zgłaszamy niżej wymienionego kandydata na członka Miejskiej Rady Seniora 
 

1. Imię   

2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania  

4. 
Adres korespondencyjny  
(jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

5.  Numer telefonu⁎  

 
Podmiot zgłaszający  oświadcza, iż przekazał kandydatowi informację o przetwarzaniu danych. 
⁎ podanie danych oznacza dobrowolną zgodę. 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                 
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:  
1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie  

Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, adres 
siedziby:  Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych- Dorotę Różycką, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl, telefonicznie:                          
42 270-03-14 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru 
do Aleksandrowskiej Rady Seniorów. Podstawa prawna  ustawa  z dnia  8 marca 1990  r. o 
samorządzie gminnymi,  uchwała Nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów,  oraz  art. 
6 ust. 1 lit. c i e RODO. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą    przetwarzane    przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w punkcie 3 oraz zgodnie (nie krócej)  z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów 
zakładowych oraz  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                             
i archiwach (przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia po wydaniu ekspertyzy); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  lub zawartych przez 
Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

6) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. państw trzecich); 

7) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu                                
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo do żądania sprostowania,  
 prawo do żądania usunięcia danych,  
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych,  
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
8) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz 

wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 
21 RODO; 

9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości  rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na 
członka Aleksandrowskiej Rady Seniorów. 

 



 
Załącznik nr 2 do  

Zarządzenia nr 151/2022 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  

z dnia 23 sierpnia 2022 roku 
 
 

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Aleksandrowskiej Rady Seniora – zgłoszenie                    
z poparciem mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.  

 
 

1. Imię   

3. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania  

4. 
Adres korespondencyjny  
(jeżeli jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

5.  Numer telefonu⁎  

 
⁎ podanie danych oznacza dobrowolną zgodę. 
 

Lista poparcia dla kandydata do Aleksandrowskiej Rady Seniora kadencja: 2022-2026 
Pana/Pani ………………………………………………………… 

( wymagane  poparcie 10 mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki) 
 

Podpisując listę poparcia dla ww kandydata oświadczam, iż została mi przedstawiona przez 
Administratora informacja o przetwarzaniu danych: 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  - (dla kandydatki/kandydata do 
Aleksandrowskiej Rady Seniorów) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                  
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:  

1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie  
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, adres 
siedziby:  Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Dorotę Różycką, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl, telefonicznie:                      
42 270-03-14 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 



3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia naboru 
do Aleksandrowskiej Rady Seniorów. Podstawa prawna  ustawa  z dnia  8 marca 1990  r.                    
o samorządzie gminnymi,  uchwała Nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów,  oraz  art. 
6 ust. 1 lit. c i e RODO. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);             

4) Pani/Pana dane osobowe będą    przetwarzane    przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w punkcie 3 oraz zgodnie (nie krócej)  z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów 
zakładowych oraz  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                                        
i archiwach, (przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia po wydaniu ekspertyzy); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  lub zawartych przez 
Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

6) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. państw trzecich); 

7) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu                                 
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo do żądania sprostowania,  
 prawo do żądania usunięcia danych,  
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych,  
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
8) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz 

wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 
21 RODO; 

9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości  rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na 
członka Aleksandrowskiej Rady Seniorów. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

4. 
 
 
 

  

5. 
 
 
 

  

6. 
 
 
 

  

7. 
 
 
 

  

8. 
 
 
 

  

9. 
 
 
 

  

10. 
 
 
 

  

 
 
Administratorem danych jest zgłaszający, a po dokonaniu rejestracji Burmistrz Aleksandrowa 
Łódzkiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Załącznik nr 3 do  

Zarządzenia nr 151/2022 
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego  

z dnia 23 sierpnia  2022 roku 
 
 
 

Oświadczenia kandydata na członka 
Aleksandrowskiej Rady Seniorów 

 
Ja niżej podpisany/a 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Aleksandrowskiej Rady 
Seniorów. Oświadczam, że zapoznałem/łam  się ze Statutem Aleksandrowskiej Rady Seniorów 
przyjętym Uchwałą Nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 marca 
2018 r. oraz akceptuję jego warunki. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….   ………………………………………. 
(miejscowość, data)                           (czytelny podpis kandydata) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  - (dla kandydatki/kandydata do 
Aleksandrowskiej Rady Seniorów) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej 
RODO informuję, że:  

1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie  Miejskim                           
w Aleksandrowie Łódzkim jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, adres siedziby:  Plac 
Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e:mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl, telefonicznie: 42 270-03-14 lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia wyboru 
do Aleksandrowskiej Rady Seniorów. Podstawa prawna  ustawa  z dnia  8 marca 1990  r.                         
o samorządzie gminnymi,  uchwała Nr LII/505/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania Aleksandrowskiej Rady Seniorów,  oraz  art. 
6 ust. 1 lit. c i f RODO.  W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO)w zakresie i celu 
podanym w treści zgody; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą    przetwarzane    przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w punkcie 3 oraz zgodnie (nie krócej)  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych oraz                       
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, kat. A; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa  lub zawartych przez Administratora umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

6) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. państw trzecich); 

7) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo do żądania sprostowania,  
 prawo do żądania usunięcia danych,  
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych,  
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8) wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia 
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO; 

9) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa; 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości  rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na 
członka Aleksandrowskiej Rady Seniorów. 


