
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA 

FORMULARZ 
 

CZĘŚĆ I. DANE PODSTAWOWE 

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji.  

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Nr telefonu 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Data urodzenia 

 

 

2. Grupa interesariuszy rewitalizacji, którą kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji zamierza 

reprezentować (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, jedna osoba może reprezentować wyłącznie 

jedną grupę): 

a)  mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

b)  mieszkaniec Leszna spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

c)  osoba przedstawicielem podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru 

rewitalizacji, tj. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych: 

……………………………………………………………………………….………... (wpisać nazwę podmiotu) 

d)  osoba będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na 

obszarze rewitalizacji: …………………………………………………………………………………..…….. (wpisać 

adres nieruchomości) 

e)  osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna 

f)  osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem 

rewitalizacji 

g)  przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii 

społecznej (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy) lub grupy 

nieformalnej, działający na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich 

reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej: 

………………………………………….……………………. (wpisać jakiej) 



 

 

3. Otwarte pytania do kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

W KILKU ZDANIACH PROSZĘ OPISAĆ SWOJE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE/ 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE ORAZ UZASADNIĆ SWOJĄ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU 

REWITALIZACJI (Ilość znaków – ok. 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIE KANDYDATA 
(dotyczy wszystkich grup interesariuszy)  

  

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż:  

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.  

2. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się do: 

a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji, 

b) zapoznawania się z postępami prac w zakresie realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027, 

c) zapoznawania się z materiałami dotyczącymi zagadnień omawianych na 

posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji, 

d) przedstawiania opinii reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu 

Rewitalizacji oraz przekazywania informacji zwrotnych ww. środowiskom o postępie 

wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027. 
 

3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji przyjętym uchwałą nr XXXVII/486/2021 Rady Miejskiej 

Leszna z dnia 25 marca 2021 roku. 

4. Jestem osobą pełnoletnią (nie dotyczy członka Młodzieżowej Rady Miasta Leszna) 

5. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzystam 

w pełni z praw publicznych. 

6. Moim miejscem zamieszkania jest Leszno. 

7. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna 

reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, mający siedzibę przy  ul. 

Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się 

pod nr telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z 

którą można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych pod 

adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c) moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl 

Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.) 

oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 

e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego 

celu przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji 

wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze 

na członków Komitetu Rewitalizacji, 



g) nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na 

członków Komitetu Rewitalizacji, 
h) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
i) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na 
zasadach określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych  
w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
zgody. Wycofanie zgody wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: 

imienia, nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail oraz daty urodzenia, w 

celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych kandydatom na członków Komitetu 

Rewitalizacji 

wizerunku , który będzie opublikowany na stronie www.leszno.pl  

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

http://www.leszno.pl/


CZĘŚĆ III.A POPRACIE KANDYDATURY 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
a) mieszkańca obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

d) osobę będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji 

Osoby udzielające poparcia dla Kandydata (co najmniej 20 osób) muszą być pełnoletnimi mieszkańcami 
obszaru rewitalizacji. Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu 

otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 

 

Popieram kandydaturę Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………. 

na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. 

 

1. 
Imię i nazwisko osoby popierającej 

kandydata 
 

2. Adres zamieszkania  

3. Jestem osobą pełnoletnią (tak/nie)  

 PODPIS  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 
mający siedzibę przy  ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się pod nr 
telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 
ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d. dane zostały przekazane Urzędowi Miasta Leszna przez kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, 
e. dane, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Leszna to: imię i nazwisko osoby popierającej kandydata, adres 

zamieszkania, określenie wieku, podpis, 
f. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 
g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie 

przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

h. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze na członków Komitetu 
Rewitalizacji, 

i. nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
j. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO, 
k. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 



• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania w celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych osobom popierającym kandydatów na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ III.B POPRACIE KANDYDATURY 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
b) mieszkańca Leszna spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

 
Osoby udzielające poparcia dla Kandydata (co najmniej 20 osób) muszą być pełnoletnimi mieszkańcami 

miasta Leszna.  

 

Popieram kandydaturę Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………. 

na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. 

 

1. 
Imię i nazwisko osoby popierającej 

kandydata 
 

2. Adres zamieszkania  

3. Jestem osobą pełnoletnią (tak/nie)  

 PODPIS  

 
 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 
mający siedzibę przy  ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się pod nr 
telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 
ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d. dane zostały przekazane Urzędowi Miasta Leszna przez kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, 
e. dane, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Leszna to: imię i nazwisko osoby popierającej kandydata, adres 

zamieszkania, określenie wieku, podpis, 
f. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 
g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie 

przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

h. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze na członków Komitetu 
Rewitalizacji, 

i. nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
j. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO, 
k. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody wpływa na 



zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 
 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania w celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych osobom popierającym kandydatów na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ III.C POPARCIE KANDYDATURY 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
c) osobę będącą przedstawicielem podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru rewitalizacji, tj. 

spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych 
 

Osoby udzielające poparcia dla Kandydata (co najmniej 20 osób) muszą być pełnoletnimi członkami 
spółdzielni mieszkaniowej lub/i wspólnoty mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji, jednak nie muszą 

uczestniczyć w zarządzaniu nieruchomością wspólną. 
Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru na 

członków Komitetu Rewitalizacji 

 

 

Popieram kandydaturę Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………. 

na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. 

 

1. 
Imię i nazwisko osoby popierającej 

kandydata 
 

2. Adres zamieszkania  

3. 
Nazwa spółdzielni / wspólnoty 

mieszkaniowej 
 

4. Jestem osobą pełnoletnią (tak/nie)  

 PODPIS  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 
mający siedzibę przy  ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się pod nr 
telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 
ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d. dane zostały przekazane Urzędowi Miasta Leszna przez kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, 
e. dane, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Leszna to: imię i nazwisko osoby popierającej kandydata, adres 

zamieszkania, określenie wieku, podpis, 
f. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 
g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie 

przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

h. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze na członków Komitetu 
Rewitalizacji, 

i. nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
j. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO, 
k. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 



• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania w celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych osobom popierającym kandydatów na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ III.D POPRACIE KANDYDATURY 
 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
a) osobę prowadzącą działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna  

(WAŻNE: W tym przypadku, przedsiębiorcy rekomendujący poparcie (co najmniej 5 przedsiębiorców) muszą 
prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji.  

Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru na 
członków Komitetu Rewitalizacji) 

b) osobę prowadzącą działalność na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji 

 

Popieram kandydaturę Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………. 

na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. 

 

1. 
Imię i nazwisko osoby popierającej 

kandydata 
 

2. Adres prowadzonej działalności  

3. Jestem osobą pełnoletnią (tak/nie)  

 PODPIS  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 
mający siedzibę przy  ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się pod nr 
telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 
ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d. dane zostały przekazane Urzędowi Miasta Leszna przez kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, 
e. dane, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Leszna to: imię i nazwisko osoby popierającej kandydata, adres 

zamieszkania, określenie wieku, podpis, 
f. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 
g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie 

przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

h. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze na członków Komitetu 
Rewitalizacji, 

i. nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
j. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO, 
k. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO, 



• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania w celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych osobom popierającym kandydatów na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ III.E POPRACIE KANDYDATURY 
 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
a) przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii społecznej lub grupy 

nieformalnej działającej na obszarze rewitalizacji 
b) przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii społecznej lub grupy 

nieformalnej prowadzącej działalność w obszarze polityki społecznej i działający na obszarze rewitalizacji 
 

Poparcie musi być udzielone przez co najmniej 5 przedstawicieli)  
Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru na 

członków Komitetu Rewitalizacji 

 

Popieram kandydaturę Pana/Pani 
……………………………………………………………………………………………………………. 

na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna. 

 

1. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do reprezentowania organizacji 
 

2. Nazwa organizacji  

3. 
Działam na obszarze rewitalizacji 

(tak/nie) 
 

4. Jestem osobą pełnoletnią (tak/nie)  

 PODPIS  

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, 
mający siedzibę przy  ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno. Z Administratorem można kontaktować się pod nr 
telefonu 65 529 81 00 lub za pomocą poczty elektronicznej um@leszno.pl, 

b. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się w 
sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@leszno.pl, 

c. moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w myśl Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 
ze zm.) oraz na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

d. dane zostały przekazane Urzędowi Miasta Leszna przez kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, 
e. dane, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Leszna to: imię i nazwisko osoby popierającej kandydata, adres 

zamieszkania, określenie wieku, podpis, 
f. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy prawa, 
g. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie 

przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), 

h. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem udziału w otwartym naborze na członków Komitetu 
Rewitalizacji, 

i. nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, 
j. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 

22 RODO, 
k. osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 



• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO, 

• na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w RODO, 

• na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie: imienia, nazwiska 
i adresu zamieszkania w celu weryfikacji spełnienia warunków stawianych osobom popierającym kandydatów na członków 
Komitetu Rewitalizacji 

 

 

……………………………………………… 

            Data i podpis 

 


