Załącznik nr 5
Lista poparcia kandydata na radnego do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie
na okres ……… / ……….
Nazwisko i imię kandydata .......................................................................................................
Klasa .......................................................................................................................................
Nazwa szkoły.............................................................................................................................
L.p.

Nazwisko i imię
popierającego

Adres popierającego *
(kod, miejscowość, ulic)

Nazwa szkoły i klasa

Podpis popierającego

* - wypełniają tylko osoby popierające kandydata uczącego się poza Piekarami Śląskimi, zamieszkałe
w Piekarach Śląskich.

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 moich danych osobowych 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 swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
3. Moje dane osobowe 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. Moje dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, 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. Moje dane osobowe zawarte w zbiorze dot. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta będą
przechowywane przez okres 5 lat z możliwością przekwalifikowania przez Archiwum Państwowe
w Katowicach na inną kategorię archiwalną;
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 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 uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały
naruszone;
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

