Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 8/III/19
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 13 marca 2019 r.

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ZGŁOSZENIE
Kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej
w sołectwie ………………………..
w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................
( nazwisko i imiona zgłaszającego )

ZGŁASZAM
KANDYDATA na członka obwodowej komisji wyborczej w sołectwie …………………………
....................................................................................................................................................
( nazwisko i imiona kandydata )

PESEL......................................................................................................................
Zamieszkałego .........................................................................................................

Tel. ……………………………………
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miejski Dolnych informuje,
iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
ul. Kopernika 1, 38 – 700 Ustrzyki Dolne;
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu wybrania Sołtysa i Rady Sołeckiej
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu upoważnieni
do przetwarzania danych osobowych;
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
(Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego Rozporządzenia RODO;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować brakiem możliwości kandydowania w wyborach na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

………………………….. , dnia ............................
.............................................................
( podpis zgłaszającego)

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 8/III/19
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 13 marca 2019 r.
OŚWIADCZENIE

kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Ja niżej podpisany/a .................................................................................................................
zgadzam się na kandydowanie na członka obwodowej komisji wyborczej w sołectwie
………………………………………………..
Posiadam prawa wyborcze w sołectwie ……………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ....................................
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Urząd Miejski Dolnych informuje,
iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
ul. Kopernika 1, 38 – 700 Ustrzyki Dolne;
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu wybrania Sołtysa i Rady Sołeckiej
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu upoważnieni
do przetwarzania danych osobowych;
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
(Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego Rozporządzenia RODO;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować brakiem możliwości kandydowania w wyborach na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

………………………., dnia ...............................
…………….................................................
(podpis kandydata)

