Załącznik nr 4a
Oświadczenia opiekuna prawnego kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich):
Wyrażam zgodę na:
- kandydowanie mojego dziecka:…………………………………………......................
(imię i nazwisko)
do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na okres ……/…….;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy
ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.
3. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mojego dziecka będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej,
administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja,
tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej
159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie.
5. Dane osobowe mojego dziecka zawarte w zbiorze dot. prac Młodzieżowej Rady Miasta będą
przechowywane wieczyście, pozostałe dane przez okres 5 lat z możliwością przekwalifikowania przez
Archiwum Państwowe w Katowicach na inną kategorię archiwalną.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznam, iż przepisy RODO zostały naruszone;
8. Podanie danych osobowych mojego dziecka jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje
brakiem możliwości poinformowania o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie,
brakiem możliwości informowania o terminach posiedzeń i obradach sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary
Śląskie lub pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
9. Dane osobowe mojego dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

…………………………………….
(miejscowość i data wypełnienia)

……………………………….......................
(podpis opiekuna prawnego kandydata)

