
Załącznik  

do ogłoszenia  

Prezydenta Miasta Łodzi 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I  

 

1. Imię i nazwisko oraz rok urodzenia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

 

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

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

Adres zamieszkania   

 

Adres e-mail  

Nr telefonu  

 

3. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

□   rada osiedla z obszaru rewitalizacji,  

□  organizacja pozarządowa, prowadząca działalność zgodną  

z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi, 

□   podmiot prowadzący działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo na 

obszarze rewitalizacji, 

□   podmiot prowadzący działalność gospodarczą – małe lub średnie 

przedsiębiorstwo na obszarze rewitalizacji, 

□   podmiot prowadzący działalność gospodarczą – duże przedsiębiorstwo na 

obszarze rewitalizacji, 

□   wspólnota mieszkaniowa z obszaru rewitalizacji,  

□   właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty z obszaru rewitalizacji  

(z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych), 

□   mieszkańcy obszaru rewitalizacji,  

□   mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji. 

 

4. 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 



5. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z opisem działalności zgłaszanego 

kandydata. Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty 

potwierdzające zasadność zgłoszenia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

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: 

 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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  

z późn. zm.)  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 

w celu: 

1) przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, 

2) przeprowadzenia naboru uzupełniającego, a w przypadku wyboru w celu obsługi 

organizacyjno – technicznej prac Komitetu Rewitalizacji. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania 

swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody,  

w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

 

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

                    /data/                     /czytelny podpis kandydata/ 



Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji 

………………………………………………………………… 

Złożenie podpisu pod listą poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji jest 

dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia, adresu zamieszkania i wzoru podpisu przez 

Prezydenta Miasta Łodzi, który z chwilą złożenia wniosku przez kandydata staje się 

administratorem danych osobowych osób popierających kandydata. Szczegółowe 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób popierających kandydata 

znajdują się w szczegółowej klauzuli informacyjnej. 

 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia       Adres zamieszkania Podpis* 

1.     

2.     

3.     

      

     

     

     

     

     

     

     

30.     

 

 


