
 

 

Wzór zgłoszenia kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin kadencji 2022/23 

 

NAZWA SZKOŁY ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ/IMIONA UCZNIA ……………………………………………………………………………… 

NAZWISKO UCZNIA ………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie kandydata na radnego  

Ja niżej podpisany/a – wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady 

Miasta Szczecin na kadencję 2022/23.  

 

Szczecin, dnia .....................................2022 r.   ....................................................  

podpis kandydata 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator – Gmina Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana  

o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych 

osobowych zgodnie 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 osobowych) zwanego 

RODO. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu  

i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan 

skontaktować się z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email iod@um.szczecin.pl.  

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do dokonania zgłoszenia kandydata na radnego/ną 

Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, w zakresie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin, w przypadku 

ich nie podania kandydowanie nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny. 

4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta 

Szczecin, zgodnie z Uchwałą Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, a następnie 

przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

6. Ogólną podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed 

jej cofnięciem.  

8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  

z przepisami RODO.  

10.  Kandydat/ka na radnego/ną Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie 

jego/jej danych w zakresie numeru telefonu/adresu email (w przypadku ich podania).  

 

Szczecin, dn. …………………………………   ……….…………………………….. 

Podpis pełnoletniego kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego 


