
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 665/2016
Wójta Gminy Lubin
z dnia 5.05.2016r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KANDYDATA/KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

DANE KANDYTATA/ KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI/KANDYDATOM*
DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

LP IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość) 

PODPIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* niewłaściwe skreślić
W celu ułatwienia komunikacji w sprawach formalnych zasadnym jest wskazanie lidera listy udzielającej poparcia kandydatom, wraz z podaniem 
numeru telefonu, adresu zamieszkania, e-mail

Lider..............................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko,  adres zamieszkania, telefon, e-mail)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków 
 do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin.
…...................................                                                                       …................…................................
  (Miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Lidera)



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                  (imię i nazwisko)                               (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

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

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

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

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                    (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

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

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

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

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

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


