Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia
o naborze kandydatów na członków
Wrocławskiej Rady Seniorów
II kadencji

Realizując zapisy Uchwały nr LX/1526/14 z dnia 26.06.2014 r. Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, Prezydent
Wrocławia ogłasza nabór kandydatów na ośmiu członków do Wrocławskiej Rady Seniorów
– przedstawicieli środowisk senioralnych.
1. Nabór kandydatów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od dnia 8 kwietnia 2019 r.
do dnia 23 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu siedziby Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego).
2. Zgłoszenia kandydatów na członków Wrocławskiej Rady Seniorów należy dokonać na
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
dostarczonym do Sekretariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
pok. 214, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem „Kandydaci na członków
Wrocławskiej Rady Seniorów", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, licząc od
dnia 8 kwietnia 2019r.
3. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są przez „środowiska senioralne”, przez co należy
rozumieć przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na
rzecz osób starszych w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku, zgodnie z art. 5c ust. 4 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.).
4. Środowiska senioralne mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na
członków do Rady Seniorów.
5. Listy imienne osób, których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem
wraz z nazwą zgłaszającego środowiska senioralnego i z krótkim opisem doświadczenia
i umiejętności każdego kandydata na członka Wrocławskiej Rady Seniorów, zostaną
zamieszczone się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, do czasu powołania Wrocławskiej
Rady Seniorów II kadencji.
6. W terminie 7 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w pkt. 5, środowiska
senioralne mogą głosować na dwóch kandydatów, przy czym wybór kandydatów
na członków Rady Seniorów winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych
do reprezentowania środowisk senioralnych. Głosy, które wpłyną po terminie określonym
w pkt. 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione.
7. Głosowanie na członków Wrocławskiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu
do głosowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, poprzez
dostarczenie do Sekretariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego pok. 214, pl.
Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem „Głosowanie na członków
Wrocławskiej Rady Seniorów".
8. Wynik głosowania, o którym mowa w pkt. 6, ustala powołana przez Prezydenta
Wrocławia komisja złożona z dwóch przedstawicieli Prezydenta, jednego przedstawiciela
Rady Miejskiej Wrocławia i jednego przedstawiciela środowisk senioralnych.

9. Do Rady Seniorów wchodzi osiem osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
10. Wyniki głosowania uwzględniające liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Wrocławskiej Rady
Seniorów, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 7 dni od dnia
zakończenia głosowania.
11. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie
3 dni od dnia zakończenia głosowania.

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o naborze kandydatów
na członków Wrocławskiej Rady Seniorów
II kadencji

Formularz zgłoszeniowy
I.

Dane Kandydata

1. Imię i nazwisko kandydata*:
.............................................................................................................
2. Adres i dane kontaktowe kandydata*:
Adres
do korespondencji
Nr telefonu
Adres e-mail
3. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*:
Ja niżej podpisany(a)
............................................................................................................................

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

kandydowanie

na

członka

Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Jednocześnie oświadczam, że
dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.

……………...........................
(miejscowość, data)

…………….............................
(czytelny podpis kandydata)

4. Przetwarzanie danych osobowych*:
Oświadczam, że:
1. jestem pełnoletnia/i i nieograniczona/y w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałam/em się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem;
2. zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną RODO, którą otrzymałam/em w dniu
dzisiejszym.
……………….….........................................................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis kandydata)
* wypełnia Kandydat

II.

Dane Podmiotu (osoby) zgłaszającego (ej) Kandydata**

Lp.
1.

Dane
Nazwa podmiotu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forma prawna
Nr KRS
Adres podmiotu
Nr telefonu
Adres e-mail
Imię i nazwisko oraz
pełniona funkcja
osoby zgłaszającej
kandydata
w imieniu
środowiska
senioralnego

Funkcja, jaką zgłaszany kandydat sprawuje w podmiocie, który go zgłasza (czy
jest członkiem podmiotu, wolontariuszem lub współpracownikiem), w tym krótka
charakterystyka działalności kandydata (można załączyć fotografię).

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
............................................................
(pieczęć podmiotu podpis osoby / osób uprawnionych)
** wypełnia podmiot zgłaszający Kandydata

III. Dane osób zgłaszających Kandydata
Imię i nazwisko osoby kandydującej:
...……………………………………………………………………………………..
Lista podpisów osób zgłaszających.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Imię i Nazwisko

Czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Można się z nami skontaktować
w następujący sposób: listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przez email: info@wcrs.wroclaw.pl, telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przez e-mail:
iod@wcrs.wroclaw.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym w celu
przeprowadzenia naboru na członka Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji działając w
oparciu o art. 6 ust 1 lit. e) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przechowywać ww. dane do czasu zakończenia czynności związanych z
naborem, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
− W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
− https://wcrs.wroclaw.pl/
− https://bip.wcrs.wroclaw.pl/tagi/wroclawska-rada-seniorow
− http://www.seniorzy.wroclaw.pl/
− https://www.wroclaw.pl/
− http://bip.um.wroc.pl/artykul/613/21215/wroclawska-rada-seniorow
6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Prawo do wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
−

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze kandydatów
na członków Wrocławskiej Rady Seniorów

Formularz głosowania na członków Wrocławskiej Rady Seniorów
Imię i nazwisko osoby kandydującej
1...............................................................................................................
Lista podpisów osób głosujących.
Lp.

Imię i Nazwisko

Podpis

(pieczęć podmiotu)

(miejscowość, data)

(podpis osoby/osób uprawnionych)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
I. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Można się z nami skontaktować
w następujący sposób: listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przez email: info@wcrs.wroclaw.pl, telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
II. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, przez e-mail:
iod@wcrs.wroclaw.pl
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w Formularzu Głosowania na członków
Wrocławskiej Rady Seniorów w celu przeprowadzenia naboru na członka Wrocławskiej
Rady Seniorów II kadencji działając w oparciu o art. 6 ust 1 lit. e) tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
IV. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przechowywać ww. dane do czasu zakończenia czynności związanych z
naborem, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.
V. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
3. Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
VI. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
8. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
9. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
10. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
11. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
VII. Prawo do wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

