
Załącznik Nr  
do zarządzenia Nr 2579/VIII/19 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 14 listopada 2019 r. 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO ŁÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  
POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
1 

nazwa organizacji 
 
 
 

2 numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub innym rejestrze bądź 
ewidencji 

 

3 Pieczęć organizacji i czytelne podpisy 
oraz pełnione funkcje osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji 
 

 
 
 
 
 

 
II. Dane kandydata zgłaszanego na członka Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 
 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

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

2. Dane kontaktowe kandydata (tel., e-mail): 

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

3. Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury wraz z opisem działalności zgłaszanego kandydata. 

Można dołączyć dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty (kopie zdjęć, dyplomów, 

wycinków prasowych itp.) potwierdzające zasadność zgłoszenia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie: 
 
Ja niżej podpisana /y/................................................................................................................... 

zamieszkała /y/ ..................................................przy ulicy .......................................................... 

legitymująca/y/ się dowodem osobistym ………........................................................ wydanym 

przez ............................................................................................................................................, 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Łódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

 

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

                               /data/             /czytelny podpis kandydata/ 

 
 
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym na członka Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dla potrzeb 
wyborów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z późn. zm.1) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)  
  
          ..........................................................                       ............................................. 
                               /data/             /czytelny podpis kandydata/ 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi.  
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.  
3. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 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. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1) 

4. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl,  
 
 
 
 
 

 
                                                 

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 


