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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr .................... 

Prezydenta Miasta Bełchatowa 

z dnia 4 października 2021 r. 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO 
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

 
…………………………………………………………………………………                          
(imię i nazwisko kandydata)                 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(adres zamieszkania kandydata)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(nazwa szkoły, klasa)  
 

 
 
1. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (wypełnia kandydat pełnoletni i niepełnoletni):  

 
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i członkostwo w Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Bełchatowie 

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………….……………………………………………..,  
(imię i nazwisko) 

Zamieszkała (y) ………………………………………………………………….……………………………………………………  
 

Ucząca(y) się w szkole …………………….….………………………………………..………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….…., w klasie ………………….…..  
                                                            (pełna nazwa szkoły)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Bełchatowie zarządzonych na dzień 4 listopada 2021 roku i członkostwo w Młodzieżowej Radzie 

Miejskiej w Bełchatowie oraz oświadczam, że posiadam prawo wybieralności (bierne prawo 

wyborcze) w wyborach do niniejszej Rady, określone w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Bełchatowie. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze 

stanem prawnym i faktycznym.  

 

Bełchatów, dnia …………………………                                       …………………………………....……..  
(podpis)  

 

2. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osób niepełnoletnich):  

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody Rodzica/Opiekuna prawnego na kandydowanie i członkostwo dziecka  

w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Bełchatowie 

 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………………………………..,  
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)  

 

Zamieszkała(y) ……………………………………………………………………………………………………………………  
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będąca(y) Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka/podopiecznego  
 

………………………………………..………………………………………………………………….……………..  
(imię i nazwisko dziecka)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na jego/jej kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Bełchatowie zarządzonych na dzień 4 listopada 2021 roku i członkostwo w Młodzieżowej 

Radzie Miejskiej w Bełchatowie. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  

 

Bełchatów, dnia …………………….                             …………………………………….……………………..  
        (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  

 

 
3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (w przypadku osób pełnoletnich):  
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………..…………………………………………..  
 

zamieszkały/a…………………………………………………………………………….............................……. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, klasy, adresu 

zamieszkania, nazwy szkoły/placówki, w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie, informowania (także w mediach) o wynikach wyborów, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Bełchatowie. 

 

Bełchatów, dnia ……………………                                     ………………………….…………………………  
(podpis kandydata)  

 
 
4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/PODOPIECZNEGO  
      (w przypadku osób niepełnoletnich)  
 
 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………...………………... 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego:   
 
………………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………  

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)  

w zakresie: imienia i nazwiska, klasy, adresu zamieszkania, nazwy szkoły/placówki, imienia  
i nazwiska oraz adresu zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego w celu organizacji  
i przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie, informowania (także  
w mediach) o wynikach wyborów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) przepisami 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).  
 
 
Bełchatów, dnia ……..………………                              ………………………………………………………  

    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr .................... 

Prezydenta Miasta Bełchatowa 

z dnia 4 października 2021 r. 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach organizacji i przeprowadzenia wyborów do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie 

 
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 
dalej zwane „RODO”, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 
prawach z tym związanych. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ………………………………………………….. reprezentowana przez 
……………………………………….., z siedzibą w Bełchatowie, ul………………………………, 97-400 Bełchatów.  Kontakt  
z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 
……………………………………………………… oraz pisemnie - …………………………………………….., ul. …………………………....., 97-400 
Bełchatów – tel. ………………………………... 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, można się kontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych w …………………………………….., drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail)  ………………………………….. oraz pisemnie - ……………………………………., ul. …………………………………. , 
97-400 Bełchatów – tel. ……………………………… 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia wyborów, wyłonienia kandydatów na 
członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie, w tym: 1) zgłoszenia kandydatury, 2) uczestnictwa  
w wyborach (głosowanie na kandydata), 3) pełnienia funkcji członka komisji wyborczej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolnie wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO.  

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym uprawnionym organom nadzoru i kontroli. Do danych osobowych będzie miała dostęp 
szkolna komisja wyborcza. Dyrektorzy szkół podają do wiadomości wynik głosowania w danym obwodzie poprzez 
wywieszenie na terenie szkoły i/lub opublikowanie informacji na stronie internetowej szkoły. Oryginał protokołu po 
przeprowadzonych wyborach właściwy dyrektor szkoły przesyła Prezydentowi Miasta Bełchatowa, celem udostępnienia 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1,  na stronie www.belchatow.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.belchatow.bip.gov.pl na portalu Facebook Bełchatów oraz innych portalach 
społecznościowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w zakresie informacji zawartych  
w przedmiotowym dokumencie – celem działań związanych z obsługą Młodzieżowej Rady w Urzędzie Miasta 
Bełchatowa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od zgłoszenia kandydatury, przez czas trwania  
2-letniej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej - liczony od daty wyborów, tj. okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych 
lub historycznych lub cele statystyczne. Prezydent Miasta Bełchatowa protokół z przeprowadzonych wyborów będzie 
przechowywał wieczyście zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
kandydowania, wzięcia udziału w głosowaniu, pełnienia funkcji członka komisji wyborczej - w wyborach do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej.  

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje 
Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania 
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo 
do żądania usunięcia danych osobowych d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) 
prawo do przenoszenia danych; f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  - Warszawa, ul. Stawki 2. 

11. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
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