
 

          WZÓR 
 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Dzielnicy Pawlikowskiego 
na kadencję 2022 - 2027 

(Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

 

I. DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

IMIĘ I NAZWISKO osoby zgłaszającej 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(ulica, nr domu i mieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie zgłaszającego 

Oświadczam, że posiadam czynne prawo wyborcze do powyższej Rady Dzielnicy oraz, że 

zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych, stanowiącą załącznik 

do niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

 

...................................................... 

(data, własnoręczny podpis) 

 
 

II. DANE KANDYDATA na członka Rady Dzielnicy Pawlikowskiego 

IMIĘ I NAZWISKO kandydata 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(ulica, nr domu i mieszkania) 

 

 

TELEFON*  

E – MAIL*  

 

Oświadczenie kandydata 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Dzielnicy Pawlikowskiego, oraz że 

posiadam czynne i bierne prawo wyborcze do powyższej Rady Dzielnicy.  

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/łam** się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych, 

stanowiącą załącznik do niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

...................................................... 

(data, własnoręczny podpis) 
*dane nieobowiązkowe 
**niepotrzebne skreślć



 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuje się, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory z siedzibą w 

Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25, e – mail: um@zory.pl. 
2. Prezydent Miasta Żory wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych - Panią Sylwię 

Chrapek z którą można się skontaktować pod numerem 32 43 48 133 w godzinach pracy 
UM Żory, bądź pisząc na adres mailowy iod@um.zory.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów do Rady 
Dzielnicy Pawlikowskiego w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki organizacyjne Urzędu Miasta 
Żory, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielicy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  
• dostępu do treści swoich danych osobowych, 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym zapisami Statutu 
Dzielnicy jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany. 
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