Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
z dnia 22 marca 2019 r.

Nowa Dęba, dnia ......................................................

Gminna Komisja Wyborcza
w Nowej Dębie
ZGŁOSZENIE
KANDYDATA NA SOŁTYSA/PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU*
I. W imieniu grupy mieszkańców sołectwa/osiedla* ………………………………...………....,
jako przedstawiciel grupy mieszkańców

……………………………………….....................................................................
(imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, nr telefonu)

ZGŁASZAM
kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu* ……………………………………………..
(nazwa sołectwa/osiedla*)

w wyborach zarządzonych na dzień …………………………………………………………….

(imię/imiona i nazwisko kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu*, wiek)
adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………..
II. Do niniejszego zgłoszenia załączam:
1) Oświadczenie kandydata na sołtysa/przewodniczącego zarządu* o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności.
2) Wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata, zawierający .................. podpisów.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
.........................................................................................................................................

( podpis zgłaszającego w imieniu grupy mieszkańców)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona została poniżej
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – WYBORY
SOŁTYSÓW/PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI
Realizując obowiązek wynikający z 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 „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Dęba reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48
15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr
tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi),
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Statutem Sołectwa/Osiedla,
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z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia daty wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli na terenie miasta i gminy Nowa Dęba i Zarządzeniem Nr 64/2019 w sprawie ustalenia wzorów
formularzy stosowanych podczas wyborów sołtysów, przewodniczących zarządów oraz rad sołeckich
i zarządów osiedli oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa, przewodniczącego
zarządu oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
5. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Gmina Nowa Dęba.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, z uwzględnieniem kategorii archiwalnych, o których mowa w Rozporządzeniu 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.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a
także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

