

ZARZĄDZENIE  Nr 245/2021
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zarządzenia naboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów 
w Stalowej Woli.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5 c ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwały Nr XII/160/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 2416 ze zm.),
 
zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów, zwanej dalej Radą.
Ustala się termin przeprowadzenia wyborów do Rady na dzień 16 grudnia 2021 r.
§ 2.

Określa się dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych – kalendarz wyborczy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Informacja o wyborach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Przyjmuje się wzór:
	formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

listy poparcia dla kandydata do Rady - w przypadku, kiedy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa 30 obywateli posiadających bierne prawo wyborcze do Rady, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Forum wybierającym członków Rady, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
	formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
	karty do głosowania na członka Rady, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Informacje o kandydatach do Rady opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Stalowej Woli, na portalu www.stalowawola.pl" www.stalowawola.pl .

§ 6.
1.	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.	Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Miasta, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta – www.stalowawola.pl, a informacja stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia na tablicach ogłoszeń na terenie miasta 
Stalowa Wola.


	























Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.



KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych
Treść czynności wyborczych
Do 5 listopada 2021r. do godz. 1530


Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej
do 8 listopada 2021 r..


Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej
od 10 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021r. w godzinach od 1000 do 1200

Zgłaszanie kandydatów na radnych do Miejskiej Komisji Wyborczej
do 17 listopada  2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do rady 
do 13 grudnia 2021 r. 


Przyjmowanie zgłoszeń uczestników Forum
 16 grudnia 2021 r. godz. 1000-1600


Głosowanie
do 30 grudnia 2021 r.

Wskazanie przedstawicieli do Rady przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli

Wskazanie przedstawicieli do Rady przez Radę Miejską w Stalowej Woli

Ogłoszenie składu osobowego Rady przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli












Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.

I N F O R M A C J A
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 26 października 2021 r.
 w sprawie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W STALOWEJ WOLI 
II KADENCJI ODBĘDĄ SIĘ 16 GRUDNIA 2021 R. W CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA W STALOWEJ WOLA AL. JANA PAWŁA II 10
Miejska Rada Seniorów w Stalowej Woli, podejmować będzie działania w celu integracji stalowowolskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych 
w życiu lokalnej społeczności Stalowej Woli.
Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Stalowa Wola.
Rada reprezentuje interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Ma prawo formułować oraz przekazywać opinie i  stanowiska dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. 
Szczegółowy zakres zadań Rady określa jej statut. 

Wybory do Rady są bezpośrednie i tajne, przeprowadzane na Forum. 
Uczestnikami Forum są mieszkańcy Miasta Stalowa Wola, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat i zgłoszą chęć udziału w Forum do dnia 13 grudnia 2021 r. na stosownym formularzu. Formularze należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 oraz w sekretariacie Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 10
Tylko osoby, które zgłoszą swój udział w Forum będą uprawnione do głosowania.

Wybory przeprowadzi Miejska Komisja Wyborcza powołana spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie działających na rzecz osób starszych, organizatorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, klubów seniora działających na terenie miasta, sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach zawodowych, prowadzących działalność na terenie miasta Stalowa Wola. Zgłoszenia dokonuje się na  stosownym formularzu, który należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 r. do godz.1530 
w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 – Biuro Rady Miejskiej pok.43.
Członkowie Komisji nie mogą kandydować do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Miejska Rada Seniorów wybierana jest spośród osób, które  najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, zgłoszonych przez co najmniej 30 obywateli, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz osób starszych, organizatorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kluby seniora działające na terenie miasta, sekcje emerytów i rencistów działające przy związkach zawodowych, prowadzące działalność na terenie miasta Stalowa Wola. 
Organizacje lub podmioty, o których mowa powyżej, mające do 100 członków, mogą zgłosić jednego kandydata, a zrzeszające powyżej 100 osób, dwóch kandydatów do Rady. Do Formularza Zgłoszeniowego kandydata do Rady, należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie kandydata przez zgłaszający podmiot lub organizację, podpisane przez osoby upoważnione.
Osoba, która zamieszkuje na terenie Miasta Stalowa Wola, ukończyła do dnia wyborów 
60 lat i nie została zgłoszona do Rady przez organizacje i podmioty określone powyżej, może zgłosić swoją kandydaturę przedstawiając poparcie, co najmniej 30 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Miasta Stalowa Wola. 
Zgłoszenia dokonuje się na stosownych formularzach do dnia 16 listopada 2021 r. do Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów.
Miejska Komisja Wyborcza przyjmować będzie zgłoszenia od dnia 10 listopada 2021 r do dnia 16 listopada 2021 r., w godzinach od 1000 do 1200 w CENTUM AKTYWNOŚCI SENIORA w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 10.
Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.bip.stalowawola.pl oraz www.stalowawola.pl .
Wersja drukowana formularzy dostępna jest biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, CENTUM AKTYWNOŚCI SENIORA w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 10.


/-/Prezydent Miasta Stalowej Woli

Lucjusz Nadbereżny









Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.

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.





Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.
Lista poparcia dla kandydata / kandydatki /do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli
My niżej podpisani zgłaszamy:

……………………………………..
(wpisać imię i nazwisko)
jako kandydata / kandydatkę do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli

Lp.
Imię/
imiona
Nazwisko
Pesel
Miasto
Ulica/nr domu/nr lokalu
Podpis
1.













Stalowa Wola


2.













Stalowa Wola


3.













Stalowa Wola


4.













Stalowa Wola


5.













Stalowa Wola


6.













Stalowa Wola


7.













Stalowa Wola


8.













Stalowa Wola


9.













Stalowa Wola


10.













Stalowa Wola


11.













Stalowa Wola


12.













Stalowa Wola


13.













Stalowa Wola


14.













Stalowa Wola


15.













Stalowa Wola


16.













Stalowa Wola


17.













Stalowa Wola


18.













Stalowa Wola


19.













Stalowa Wola


20.













Stalowa Wola


21.













Stalowa Wola


22.













Stalowa Wola


23.













Stalowa Wola


24.













Stalowa Wola


25.













Stalowa Wola


26.













Stalowa Wola


27.













Stalowa Wola


28.













Stalowa Wola


29.













Stalowa Wola


30.













Stalowa Wola


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 poparcia kandydatury na radnego w wyborach do 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.




Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA
W FORUM WYBIERAJĄCYM CZŁONKÓW
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W STALOWEJ WOLI

Imię


Drugie imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Stalowa Wola
ul. 

Nr 
domu

Nr 
lokalu

PESEL












Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Forum dokonującego wyboru radnych Miejskie 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 uczestnika Forum)
                           
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 uczestnictwa w Forum dokonującego wyboru radnych 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:.
1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)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 uczestnika Forum)
	


Wypełniony formularz należy składać Centrum Aktywności Seniora
w Stalowej Woli Al. Jana Pawła 10 oraz biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7.



















Załącznik nr 6 do do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO
MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W STALOWEJ WOLI

Imię


Drugie imię
Nazwisko
Adres
zamieszkania
Stalowa Wola
ul. 

Nr 
domu

Nr 
lokalu

PESEL












Numer telefonu

e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną pracę w Miejskiej Komisji wyborczej dla  wyboru radnych 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 do Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów.
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;
3prawo 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)
Podmiot zgłaszający





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

Wypełniony formularz należy składać do dnia 5 listopada 2021 r. do godz.1530 
w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 – Biuro Rady Miejskiej pok.43










Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 245/2021
Prezydenta Stalowej Woli z dnia 26 października 2021 r.
Wybory do Miejskiej Rady Seniorów Stalowej Woli
KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 16 grudnia 2021 r.
Kandydaci do Rady Seniorów
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INFORMACJA
Głosować można maksymalnie na 15 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok  nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok 16 i więcej  nazwisk  kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.


 (miejsce na umieszczenie pieczęci
miejskiej komisji wyborczej)

