Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Nr OrA.0050.25.2019 z dnia 11 marca 2019 r.

ZGŁOSZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ
W SOŁECTWIE ……………………………………….
w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Zgłaszam kandydaturę
na Członka Rady
Sołeckiej Pana/i

(imiona i nazwisko kandydata)

Zamieszkałego/ą
(dokładny adres – miejsce zamieszkania)

Wiek
(wiek – liczba lat)

(imię i nazwisko osoby
zgłaszającej)

( adres i nr telefonu osoby zgłaszającej)

(podpis osoby
zgłaszającej)

W załączeniu przedkładam:
1. Oświadczenie kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz o posiadaniu praw wyborczych.
2. Wykaz osób popierających kandydata na członka Rady Sołeckiej
zawierający ……………… podpisów oraz klauzula informacyjna.

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ
W SOŁECTWIE ……………………………………….
Ja, niżej
podpisany/a
(imiona i nazwisko kandydata)

Zamieszkały/a
(miejsce zamieszkania – dokładny adres)

PESEL

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Sołeckiej sołectwa
.............................. i posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze).
(nazwa sołectwa)

(data)

(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad
Sanem z siedzibą w Rudniku nad Sanem pod adresem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
tel. 15 8761 002.
2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych – Pan Sebastian Stój, z którym można się skontaktować:
a) mailowo pod adresem: iod@rudnik.pl
b) telefonicznie: 015 8762 555
c) listownie Inspektor Ochrony Danych siedziba: ul. Rynek 40, 37 420 Rudnik nad Sanem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wyborów
na Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczących Osiedli, członków Zarządów Osiedli
w szczególności na potrzeby zgłoszenia kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich,
Przewodniczących Osiedli, członków Zarządów Osiedli, członków Obwodowych Komisji
Wyborczych.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z obowiązującą
instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pan/Pani prawo:
a) dostępu treści do swoich danych,
b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją:

...........................................
(miejscowość, data)

...........................................
(podpis)

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE …………………………………
w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.

Pana/ią

(imiona i nazwisko kandydata)

Zamieszkałego/ej

(miejsce zamieszkania – dokładny adres)

Wiek

(wiek – liczba lat)

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Imię i nazwisko popierającego

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

