
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI  

1. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Telefon  

Adres e-mail  

 

2. Reprezentowana grupa interesariuszy: 
właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, podmiot zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota 
mieszkaniowa, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego 

 

mieszkaniec obszaru rewitalizacji  

mieszkaniec Opola  

podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność 
gospodarczą 

 

podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność 
społeczną, w tym organizacja pozarządowa, grupa nieformalna 

 

przedstawiciel rady dzielnicy  

przedstawiciel Rady Miasta Opola  

przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola  

przedstawiciel podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 
Państwa 

 

 

3. Załącznik do formularza zgłoszeniowego: 

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

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

 

4. Oświadczenia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji: 

Oświadczam, że nie jestem osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy 

umyślnej oraz sąd nie orzekł wobec mnie środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

5. Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1) (dalej: RODO), informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola z siedzibą w Opolu, Rynek – 
Ratusz, 45-015, e-mail: urząd@um.opole.pl, tel. (+48) 77 45 11 800 
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2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Opola z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 45-
015, e-mail: iod@um.opole.pl 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit c RODO 
i wyłącznie w związku z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji tylko i wyłącznie w celu 
przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, a w przypadku powołania na członka Komitetu 
Rewitalizacji w celu pełnienia funkcji w Komitecie Rewitalizacji. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Imię i 
nazwisko kandydatów, którzy zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zostaną opublikowane 
na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia naboru na członka Komitetu 
Rewitalizacji. W przypadku uzyskania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji dane będą przechowywane na 
czas pełnienia funkcji, natomiast osoby z listy rezerwowej do czasu wybrania na członka a następnie na czas 
pełnienia funkcji. W momencie ustania członkostwa, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia 
kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
kandydowania do składu Komitetu Rewitalizacji. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 

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

Opole, dnia Czytelny podpis 

 

mailto:iod@um.opole.pl

