
 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO 

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY WASILKÓW 

 

IMIĘ (IMIONA): 

                  

 

NAZWISKO: 

                  

 

PESEL: 

           

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA: 

 

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

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

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

 

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

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 

Wasilków na kadencję 2022/2024. 

…………………………………………. 

(data i czytelny podpis kandydata) 

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jego kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady 

Gminy Wasilków na kadencję 2022/2024.* 

 …………………………………………… 

 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                           
* Wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej. 



 

 

 
Klauzula informacyjna 

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY 
 

 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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), dalej : RODO, przekazujemy następujące informacje: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wasilków reprezentowana przez Burmistrza Wasilkowa, 

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Kazimierz Kmita, 

 z którym można kontaktować się pod adresem siedziby administratora, email: iod@wasilkow.pl;,  

tel. 605 764 599. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) przeprowadzenia wyborów Młodzieżowej Rady Gminy oraz udziału w zadaniach statutowych 

Młodzieżowej Rady Gminy  a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO, art. 5b ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym; 

b) w celach opisanych wyżej dane osobowe (email, telefon) mogą być przetwarzane za zgodą osoby, której 

dane dotyczą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) realizacji potrzeb administracji wewnętrznej, utrzymania infrastruktury IT, statystyki, raportowania itp. -  

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO; 

4. dane osobowe Kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy w zakresie jego wizerunku, będą 

przetwarzane przez Administratora tylko w celach promocji i informacji o działalności Młodzieżowej Rady Gminy 

oraz po jej zakończeniu w celach informacji i promocji działań radnych poprzednich kadencji; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 

3 i 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w tym rozporządzenie 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. 

7. Radny w okresie przechowywania danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 

żądania od Administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a) prawo do ich sprostowania,  

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione 

podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 

podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, 

d) prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych 

osobowych (w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic/opiekun prawny). 

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

mailto:iod@wasilkow.pl

