
 

 
 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO  

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

 DANE KANDYDATA  

 
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO 

 

  

 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 

OKRĘG WYBORCZY 
(NAZWA SZKOŁY) 

  

OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu oraz że posiadam 
prawo wybieralności, tj. zamieszkuję na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz mam 13 - 18 lat (13 lat ukończone  
w roku 2022)  
 

           ………………………                                                                                ………….……………………  
                    Data                                                                                              Podpis kandydata 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia i ustalenia wyników 
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu oraz - w przypadku wyboru - na udział w jej pracach.  
 
 

           ………………………                                                                                 ………….……………………  
                     Data                                                                                              Podpis kandydata 
 
 

ZGODA RODZICÓW KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 
Wyrażam zgodę na kandydowanie i udział w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu mojego syna/córki 
………………………………………………………… (imię i nazwisko)* 

 
            ………………………                                                                       ………….………..………….…………………….  
                     Data                                                                                     Podpis rodziców/opiekunów 
 

 
 



Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 30 uczniów z okręgu wyborczego (szkoły), 

w którym kandyduje. 

 OŚWIADCZAM, ŻE UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI ………………………………………  (imię i nazwisko)  

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły, klasa Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

 
                  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, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mielcu jest: 
Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 
Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu za pomocą 
adresu iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i udziału 
w jej pracach.  

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 
administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym, tj. przez okres 
nieograniczony (wieczyście).  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W związku z tym, że 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. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 
Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. Nie podanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości kandydowania 
do Rady i pracą w Radzie. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:iod@um.mielec.pl

