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Karta zgłoszenia kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów

Dane kandydata/kandydatki na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów 
1. Imię (imiona) i Nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Nr telefonu 

4. Adres e-mail

Dane osoby lub podmiotu zgłaszającego kandydata na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów
1. Imię i Nazwisko 

lub
nazwa organizacji 

2. Adres zamieszkania osoby 
zgłaszającej 

3. Dane podmiotu zgłaszającego:
● adres
● Nr KRS
● Nr telefonu
● adres e-mail

4. Podpis osoby zgłaszającej 
lub 
osoby uprawnionej do reprezentacji 
podmiotu zgłaszającego 

UWAGA:
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem  danych  osobowych  jest Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,  43-400

Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.

2. Administrator  danych  osobowych  powołał  inspektora  ochrony  danych: Urząd  Miejski

w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wyborów do Cieszyńskiej Rady
Seniorów na podstawie art. 5c ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

4. Odbiorcą  moich  danych  osobowych  będzie  firma  informatyczna,  która  świadczy  usługi
serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Urząd. W zakresie imienia i nazwiska moje
dane mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

5. Moje dane będą przechowywane przez okres zgodny z  Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67). 

mailto:iod@um.cieszyn.pl


6. Mam  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.  Niektóre
prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone do
podstawie rozporządzenia 2016/6791 lub przepisów szczególnych.

7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  przeprowadzenia
wyborów do Cieszyńskiej Rady Seniorów, zgodnie z zapisami Statutu Cieszyńskiej Rady
Seniorów.

1 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1)


