
                                                                                                                                    (wzór) 

 

 

 

                                                                                                .........................., dnia ......................... 
                                                                                                       (miejscowość) 
 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Jodłowa 
 

 

 

ZGŁOSZENIE 
kandydata na członka Komisji Wyborczej w .................................. 

                                                                                                                              (nazwa sołectwa) 

 

 

 

 

Jako kandydat na ...........................................................    sołectwa ........................................ 
                                             (Sołtysa, członka Rady Sołeckiej*)                                                  (nazwa sołectwa)  

 

.............................................................................................................................................. 
(imię, imiona  i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia) 

 

zamieszkały(a) ................................................................................ ................................. 
                                                                                       ( adres zamieszkania) 

 

 

zgłaszam kandydaturę 

 

..............................................., zamieszkałego(j) ................................................................... 
    (imię, imiona  i nazwisko kandydata)                                                                                         (adres zamieszkania) 
 

 

do składu Komisji Wyborczej w ........................................................... 
                                                                                               (nazwa sołectwa) 
 

 

 

Ja, ......................................................, oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do składu 
                     (imię, imiona  i nazwisko kandydata) 
 

  Komisji Wyborczej w ........................................................... 
                                                                       (nazwa sołectwa) 
 

 

.........................., dnia .........................                                             .................................................. 
       (miejscowość)                                                                                                                                                        (podpis kandydata) 
 

 

 

                                                                                                    ................................................ 
                                                                                                        (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 
 

 

 

 

* właściwe wpisać 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

sporządzona zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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(RODO)  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Jodłowa jest Gmina 

Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A,  reprezentowana przez Wójta Gminy.  Kontakt do Administratora: 

tel. 14 630 20 01, e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony: inspektorodo@onet.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 36) oraz 

statutów sołectw Gminy Jodłowa (rozdział IV) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów                         

i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa, w związku z Pani/Pana kandydowaniem do składu  

komisji wyborczej oraz członkostwem w tej komisji. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane przepisami prawa, aby kandydować 

na członka komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 

oraz brać udział w pracach tej komisji. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji 

tych praw. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji powyżej       

określonego celu, a po tym czasie przez okres wymagany odpowiednią kategorią archiwalną. 

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów 

prawa.  

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji              

międzynarodowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania a także 

prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą przesłanki do tych 

uprawnień.  

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną 

 

 

                                                                                            ………………………………. 
                                                                                                                             (podpis kandydata) 
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