
Załącznik nr 1 
 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY 

NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA SUWAŁK 
FORMULARZ 

 
CZĘŚĆ I. DANE PODSTAWOWE 

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

 
Imię i nazwisko 

 

 
Adres zamieszkania 

 

 
Nr telefonu 

(Numer telefonu nie jest obowiązkowy, 
ale ułatwi kontakt z wnioskodawcą w 
sprawie złożonego wniosku ). 

 

 
Adres e-mail 

(Adres e-mail nie jest obowiązkowy, ale 
ułatwi kontakt z wnioskodawcą w 
sprawie złożonego wniosku). 

 

 
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 z obszaru rewitalizacji miasta Suwałk, 

b)  osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Suwałk, 
c)  osoba będąca przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni 

mieszkaniowej/zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji: 
……………………………………………………………………………….………... (wpisać nazwę) 
 

3. Przedstawienie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji: 
 

W KILKU ZDANIACH PROSZĘ OPISAĆ SWOJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DOTYCHCZASOWĄ 
DZIAŁALNOŚĆ, W TYM NA TERENIE SUWAŁK, SPOŁECZNĄ, GOSPODARCZĄ LUB NAUKOWĄ, 
EWENTUALNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁANIACH MOGĄCYCH WCHODZIĆ W SKŁAD PROCESU 
REWITALIZACJI  (Ilość znaków – ok. 1500) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

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 Miasta Suwałk, 
c) zapoznawania się z materiałami zagadnień omawianymi na posiedzeniach Komitetu 

Rewitalizacji. 
 

3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 
oraz Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji Miasta Suwałk przyjętym uchwałą nr L/651/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z 
dnia 26.10.2022 r.  

4. Jestem osobą pełnoletnią. 

5. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzystam 
w pełni z praw publicznych. 

6. Moim miejscem zamieszkania są Suwałki. 

 
……………………………………………………….. 

              ( Data i  czytelny podpis) 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (numer telefonu, adres e-mail) 
przez Urząd Miejski w Suwałkach zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komitetu 
Rewitalizacji w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w związku z naborem, a następnie 
pracami Komitetu Rewitalizacji. Jestem świadoma/y, że mam prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę, w formie jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 
możecie Państwo wycofać składając oświadczenie na adres Administratora Danych Osobowych. 

 

……………………………………………… 

          (Data i  czytelny podpis) 



Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1; 16-400 
Suwałki, e-mail: org@suwalki.pl, tel. 87 562 81 25 zwany dalej w skrócie Administratorem. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 
iod@um.suwalki.pl, tel. 87 562 82 08. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z naborem na członka Komitetu Rewitalizacji, a 
następnie pracami Komitetu Rewitalizacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz uchwałą Rady 
Miejskiej w Suwałkach nr L/651/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk. Natomiast numer telefonu i adres e-mail przetwarzane będą na 
podstawie dobrowolnej zgody o której mowa w art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu ułatwienia z Państwem kontaktu.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto odbiorcą 
danych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych lub porozumienia np. na 
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan 
prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 
RODO), prawo usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO  oraz prawo ograniczenia 
przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, odmowa podania danych 
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku. Podanie danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Zgodę na 
przetwarzanie numeru telefonu i adresu e-mail możecie Państwo wycofać w każdej chwili składając oświadczenie na adres 
Administratora. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  



CZĘŚĆ III.A LISTA POPARCIA 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje jedną z następujących grup: 
 

a) mieszkańca obszaru rewitalizacji miasta Suwałk 
 

(minimum 10 podpisów mieszkańców obszaru rewitalizacji) 

Osoby udzielające poparcia dla Kandydata muszą być pełnoletnimi mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Wykaz 
ulic będących na obszarze rewitalizacji przedstawia mapa, stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego 

naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 
 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

popierającej kandydata 
Adres zamieszkania 

Jestem osobą 
pełnoletnią 

(tak/nie) 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

     

     

     

 
 

 
 

 



CZĘŚĆ III.B LISTA POPARCIA  
 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje grupę: 
 

b) osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Suwałk 
 

(minimum 5 podpisów osób które są przedsiębiorcami) 

Osoby udzielające poparcia dla Kandydata muszą być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

popierającej kandydata 
Adres zamieszkania 

Jestem osobą 
pełnoletnią 

(tak/nie) 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ III.C LISTA POPARCIA 

Dotyczy Kandydata, który reprezentuje grupę: 
 

c) osoba będąca przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej/zarządcy nieruchomości 
z obszaru rewitalizacji: ……………………………………………………………………………….………... (wpisać nazwę) 

 
Poparcia dla Kandydata udzielają statutowe władze wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub 

podmiotu zajmującego się zarządzaniem nieruchomością na obszarze rewitalizacji. Wykaz ulic będących na 
obszarze rewitalizacji przedstawia mapa, stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu otwartego naboru na 

członków Komitetu Rewitalizacji 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

osoby popierającej 
kandydata 

Adres zamieszkania 
Wspólnota 

mieszkaniowa 

Jestem osobą 
pełnoletnią 

(tak/nie) 
Podpis 

1.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla osób popierających kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1; 16-400 
Suwałki, e-mail: org@suwalki.pl, tel. 87 562 81 25 zwany dalej w skrócie Administratorem. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@um.suwalki.pl, tel. 
87 562 82 08. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z naborem (poparciem kandydata na członka Komitetu 
Rewitalizacji). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr L/651/2022 z 
dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Suwałki.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto odbiorcą danych mogą być 
podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych lub porozumienia np. na korzystanie z udostępnianych 
przez nie systemów informatycznych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan 
prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), 
prawo usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO  oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych na 
zasadach określonych w art. 18 RODO. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na liście poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Suwałki jest dobrowolne. 



 


