
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 81/20
 Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 18 lutego 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MYSŁOWICE 

1. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES KORESPONDENCYJNY (JEŚLI INNY NIŻ ZAMIESZKANIA)

3. TELEFON I/LUB ADRES EMAIL (OPCJONALNIE)

4. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA KANDYDAT

5. SYLWETKA KANDYDATA (Proszę opisać siebie i swoją dotychczasową działalność szkolną lub pozaszkolną, dokonania i 
osiągnięcia)

5. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice (Uchwała nr XII/189/19 Rady Miasta
Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice)

Oświadczam,  że  posiadam bierne  prawo wyborcze  do  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Mysłowice  poprzez  zamieszkanie  
w Mysłowicach oraz uczęszczanie do ósmej klasy szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od
miejsca pobierania nauki.

Oświadczam,  że  zgodnie  z  moją  najlepszą  wiedzą,  wszystkie  informacje  podane  w  formularzu  zgłoszeniowym
są prawdziwe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a 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 oświadczam,  że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
prawidłowego, zgodnego z przyjętymi  zasadami,  przeprowadzenia wyborów do     Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i na  
potrzeby jej działalności. 

Prezydent Miasta Mysłowice, działając przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul.  Powstańców 1, jako Administrator Danych Osobowych pozyskiwanych  w wyborach
do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i w trakcie jej działalności informuje, że:
 dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i na potrzeby jej działalności;
 dane osobowe pozyskiwane w celu  przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i  na potrzeby jej działalności będą przechowywane zgodnie z terminem

ustalonym dla tego typu dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie 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. 2011 nr 14 poz. 67);

 osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  do  żądania  od  administratora  danych  osobowych  dostępu  do tych  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;

 osobie,  której  dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,  które
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
 podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy. 
 osoba,  której  dane dotyczą nie jest  zobowiązana do  ich  podania,  jednakże nie  podanie  wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości  udziału  w  wyborach

do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i w jej działalności.
 dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl;

PODPIS KANDYDATA

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
(W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)


