
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Nr0050.Z.110.2019  

Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 09.09.2019r. 

 
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego 

Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ 
 

 
 

DANE KANDYDATA NA RADNEGO 

Imię Drugie imię Nazwisko 

   

Uczeń klasy  Szkoły  

Data 

Urodzenia 

Dzień – 

miesiąc  - 

rok 

  -   -     Miejsce urodzenia 

 

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           

 

Ja niżej podpisany( a) oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do 

Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ, zarządzonych na dzień 31 października 2019                    

w Okręgu Nr……………….w Nowym Targu. 

 
Nowy Targ, dnia…………………2019 r. …………………………………… 

(podpis) 
 

 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych  dla  potrzeb  wyborów  oraz  udziału  w pracach  Młodzieżowej  Rady  Miasta                

w Nowym Targu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

( Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). 
 

Nowy Targ …………………… 
 

...…………………………………………………….. 

( podpis) 

( czytelny podpis przedstawiciela do Młodzieżowej Rady, a w przypadku uczniów niepełnoletnich 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) 



 

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

/imiona i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata na radnego/ 

 

.................................................................... 
/adres zamieszkania/ 

 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA NA RADNEGO 

 
Jako rodzic/opiekun prawny* oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego 

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta w Nowym Targ 

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

/imię i nazwisko kandydata na radnego 
 

 
 
 
 
 

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

/data//czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata na radnego/*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 

Nowy Targ, dnia................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informuje się, że Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem 

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) – szczegóły na 

następnej stronie. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119,s. 1 w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ. 

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

                                                                               (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ 

Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ 

1. numer telefonu: 18 261 12 00 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się                           

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady 

Miasta Nowy Targ.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                               

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 

prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta 

Nowy Targ. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości udziału w w/w wyborach. 

Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG 

 



 


