
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY II 

 

1. Dane podmiotu zgłaszającego Kandydata  

 

1) Nazwa: ………………………...……………………………………………………….. 

2) Siedziba (adres):……………….…...…………………………………………………… 

3) Telefon:………………………...…………...…………………………………………... 

4) E-mail:………………………...…………..…………………………………………...... 

5) Nr Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wraz z nazwą właściwego 

rejestru: 

………………………...………………………………………………………………… 

……………………………………………...…………………………………………… 

6) Forma prawna: ………..………………………………………………………………... 

7) Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu oraz sposób 

reprezentacji (wynikające z załączonego do formularza dokumentu potwierdzającego 

legitymację do występowania w imieniu  tego podmiotu) 

.…………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………....……………………………………………………

………………………………………………… 

8) Podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

 

 

   …………………………………                                  ……………………………… 

  pieczęć podmiotu zgłaszającego                                    miejscowość, data  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 

 



2. Imię i nazwisko kandydata zgłoszonego na członka Komitetu Rewitalizacji. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z opisem działalności zgłaszanego kandydata. 

Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty potwierdzające 

zasadność zgłoszenia. 

…………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………….……



3. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

Adres zamieszkania   

 

Adres do korespondencji  

Adres e-mail  

Nr telefonu  

 

4. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

□ uczelnia wyższa, 

□ instytucja kultury funkcjonująca na obszarze rewitalizacji, 

□ eksperci - specjaliści ds. jednego z celów strategicznych Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Łodzi. 

 

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 

Ja niżej podpisana /y/ .............................................................................................................. 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji. 

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

                               /data/             /czytelny podpis kandydata/ 

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności: 

Oświadczam, iż nie byłam /-em/ karana /-y/ prawomocnym wyrokiem karnym za 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz że korzystam z pełni praw publicznych. 

 

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

                               /data/             /czytelny podpis kandydata/ 

 

 



7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)  

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Prezydent 

Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

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

                               /data/             /czytelny podpis kandydata/ 

 
 


