Na podstawie § 4 ust. 7 uchwały Nr XXIV/228/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a także § 4 ust. 8 Statutu Miejskiej Rady Seniorów
w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego
2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Informuje o możliwości uczestniczenia w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów
1. Zgodnie z § 4 ust. 5, przywołanego Statutu, prawo wskazywania kandydatów na członków Rady mają
organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych, rady osiedli, kluby seniora oraz
Uniwersytety Trzeciego Wieku, które dokonały rejestracji uczestnictwa w wyborach, zgodnie z zapisami
Załącznika Nr 1.
2. Kandydatem na członka Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu może być osoba, która ukończyła 60 rok
życia i jest stałym mieszkańcem Poznania.
3. Karta zgłoszeniowa kandydata (Załącznik Nr 2) powinna zawierać:
1)
2)
3)
4)

nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego kandydata;
numer telefonu i adres e-mail zgłaszającego podmiotu;
imię i nazwisko kandydata na członka Rady, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
krótki opis doświadczeń, w tym osiągnięć i kompetencji kandydata, które będą przydatne w pracy
Rady;
5) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady.
4. Do karty zgłoszeniowej podmiot zgłaszający kandydata do udziału w pracach Rady dołącza:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady oraz pisemną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych; (Załącznik 2a)
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne; (Załącznik 2b)
3) kopię (odpis) dokumentu potwierdzającego status prawny zgłaszającego podmiotu.
4. Wzory karty rejestracji podmiotu, karty zgłoszenia kandydata oraz oświadczeń znajdują się na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania - http://bip.poznan.pl
W związku z powyższym wypełnioną kartę rejestracji podmiotu wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową
kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów (z załącznikami) należy dostarczyć Prezydentowi za
pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych lub Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do
28 sierpnia 2018 roku. Wskazane dokumenty można dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miasta
(parter) mieszczącego się przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w kopercie oznaczonej: Miejska Rada
Seniorów IV kadencji.
O ważności terminu będzie decydowała data stempla pocztowego lub datownik Biura Podawczego Urzędu.
Prezydent Miasta Poznania zaprasza uprawnione podmioty do wzięcia udziału w spotkaniu
wyborczym, które odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godz.11:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, plac
Kolegiacki 17.
5. Do Miejskiej Rady Seniorów wejdą kandydaci (9 osób), którzy uzyskają największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, które decydują o zasiadaniu w Radzie,
odbędzie się II tura wyborów dla tych kandydatów.

Załącznik Nr 1
do ogłoszenia o wyborach kandydatów
na członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

KARTA REJESTRACJI PODMIOTU

Lp.

Dane podmiotu zgłaszającego

1.

Nazwa

2.

Forma prawna

4.

Adres podmiotu

5.

Nr telefonu i adres mail

6.

Imię i nazwisko oraz
funkcja w organizacji osoby
zgłaszającej
kandydata
w imieniu podmiotu

……………………..
(pieczęć podmiotu)

………………………
(miejscowość, data)

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o wyborach kandydatów
na członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA
Lp.
1.

Dane
Dane podmiotu
zgłaszającego
Nazwa
Siedziba
Numer telefonu
Adres e-mail

2.

Dane kandydata na członka
Rady
Imię i nazwisko
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Krótki
opis
doświadczeń,
w tym osiągnięć i kompetencji
kandydata, które przydatne
będą w pracy Rady

Krótkie uzasadnienie
zgłoszenia kandydata do
udziału w pracach Rady

……………………..
(pieczęć podmiotu)

………………………
(miejscowość, data)

………………………………..
(podpis osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu)

Załącznik nr 2a
do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ KANDYDATA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DOTYCZACE WYRAŻENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE
ORAZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Imię i nazwisko kandydata *
…………………………………………………………………………………………………
2. Dane adresowe i kontaktowe kandydata*
Adres do korespondencji
Nr telefonu
Adres e-mail

3. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.
Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Oświadczam również, że jestem stałym mieszkańcem Poznania i mam ukończone 60 lat.
……………………………….
(miejscowość, data)

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

* wypełnia kandydat
Dane członków Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu stanowią informację publiczną w zakresie: imię,
nazwisko, podmiot zgłaszający kandydata.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Prezydenta Miasta Poznania mającego siedzibę przy placu Kolegiackim 17, 61841 Poznań – moich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres
e-mail w celu kontaktowania się ze mną podczas przeprowadzania wyborów do Miejskiej Rady Seniorów.
Przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail; iod@um.poznan.pl, lub pisemnie na
adres; plac Kolegiacki 17, 61- 841 Poznań
2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, nie mniej
niż 5 lat.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
•
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
•
po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
•
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięcia danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procedury wyborów do Miejskiej Rady
Seniorów, zgodnie z zapisami Statutu Miejskiej Rady Seniorów.
•
•
•

5.
6.

……………………………….
(miejscowość, data)

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

Załącznik nr 2b
do KARTY ZGŁOSZENIOWEJ KANDYDATA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O NIEKARALNOŚCI*.

Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………
zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
zeznań

oświadczam, że nie byłem/am

karany/a

za

przestępstwa

popełnione umyślnie (w tym

przestępstwa skarbowe).

……………………………….
(miejscowość, data)

* wypełnia kandydat

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

