


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYTATA 
DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W STALOWEJ WOLI

Imię


Drugie imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Stalowa Wola
ul.
nr domu

nr lokalu

Numer ewidencyjny
PESEL












Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.



Stalowa Wola, dnia ................... 2021 r.                                                      ...............................................................
                                                                                                                                                                    (czytelny podpis kandydata)

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.
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli  jest Prezydent Miasta Stalowej Woli  z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.

Wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Stalowa Wola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli za pomocą adresu iod@stalowawola.pl lub numeru telefonu +48 15 64 33 571.
Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Stalowej Woli - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu kandydowania na radnego do Miejskiej Rady Seniorów oraz w przypadku wybrania w celu pełnienia funkcji radnego Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
	prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
	W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Stalowa Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Stalowa Wola, dnia ................... 2021 r.                                                      ...............................................................
                                                                                                                                                                    (czytelny podpis kandydata)
Krótki opis dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej kandydata
































Podmiot zgłaszający






Stalowa Wola, dnia ................... 2015 r.                                                      ...............................................................
                                                                                                                                                        ( podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu )


Dane kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli stanowią informację publiczną w zakresie: imię, nazwisko, sylwetka, podmiot zgłaszający kandydata.

Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć:
	uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie kandydata przez zgłaszający podmiot lub organizację, podpisane przez osoby upoważnione 
w przypadku, gdy zgłoszenie dokonywane jest przez uprawnione podmioty,
	listę poparcia kandydata do Rady zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje grupa 30 seniorów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.


Wypełniony formularz należy złożyć do Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.






