
 

 

 
 

  

Formularz zgłoszeniowy 
Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji 

[zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu  

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji] 

Reprezentowana kategoria podmiotów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu 
(proszę zaznaczyć TYLKO JEDNA kategorię) 

1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji (proszę zaznaczyć TYLKO JEDEN podobszar) 

Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 

Orunia w Gdańsku 

Biskupia Górka i Stary Chełm w Gdańsku 

Nowy Port z Twierdza Wisłoujście w Gdańsku 

2. Właściciele / użytkownicy wieczyści nieruchomości / przedstawiciele podmiotów zarządzających 
nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego 

3. Mieszkańcy Gminy Miasta Gdańska (inni niż wymienieni w kategorii 1, tj. spoza obszaru 
rewitalizacji) 

4. Przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność 
gospodarczą 

5. Przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Uzasadnienie zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 
 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, zaś w jego 
imieniu dane przetwarza Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 
Gdańsk, e-mail: brg@brg.gda.pl. 
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@brg.gda.pl. 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie naboru na Członka Komitetu 
Rewitalizacji oraz (w razie pomyślnego przejścia procesu naboru) realizacja zadań Komitetu Rewitalizacji. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  
Podanie danych jest konieczne do spełnienia celu i potencjalnej działalności jako Członka Komitetu. 
Niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych będzie skutkowało wezwaniem Państwa do 
uzupełnienia danych, a w przypadku nieuzupełnienia brakujących danych w przeciągu 3 dni od otrzymania 
informacji – Państwa zgłoszenie kandydatury zostanie nierozpatrzone.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe, w przypadku powołania do składu Komitetu Rewitalizacji, będą przechowywane przez 
5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do powołania. 
Państwa dane osobowe, w przypadku, gdy nie zostali Państwo wybrani do Komitetu Rewitalizacji, będą 
przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty powołania składu Komitetu. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi dla BRG. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, prawo do usunięcia 
i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że: 
1) podane przeze mnie dane są poprawne; 
2) jestem osoba pełnoletnią; 
3) zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.  

 
 

                           …………………………………………….                                               …………………………………………… 
                                Miejsce i data                                                                                 Podpis 

 


