Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/6/2019
Miejskiej Komisji Wyborczej
do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
z dnia 19 lutego 2019 r.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na kandydowanie
do Rady Osiedla ..............................................................
w Okręgu Wyborczym Nr …….
w wyborach do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
1. Imię i nazwisko:........................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:..............................................................................................................
3. Nr dokumentu tożsamości:.......................................................................................................
4. Wiek:.........................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Osiedla ......................................................
w wyborach zarządzonych przez Radę Miejską w Łodzi na dzień 7 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie wnoszę o umieszczenie przy mojej kandydaturze nazwy organizacji (lub jej
skrótu) popierającej moją kandydaturę:........................................................................................
Oświadczam, że są mi znane zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla .....................................
Oświadczam, iż nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imion i nazwiska,
wieku, nr dowodu osobistego oraz miejsca zamieszkania w celu kandydowania na członka
Rady Osiedla …………………...……, w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

.....................................................
(podpis kandydata)
Łódź, dnia ..................... 2019 r.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr III/6/2019
Miejskiej Komisji Wyborczej
do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi
z dnia 19 lutego 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest komitet …………………………….…………………….
(nazwa komitetu)

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest komitet wyborczy………………………………...
z siedzibą w Łodzi przy .………………………………………………
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wykazania poparcia listy
kandydatów zgłaszanych przez komitety w wyborach do jednostek pomocniczych,
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do dokonania zgłoszenia
kandydatury na członka Rady Osiedla w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego
rozporządzenia.
5. Cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), a także w Zasadach i trybach
przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla stanowiących załączniki nr 3 do Statutów
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, uchwale Nr LVII/1100/05 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przedmiotu działania i zadań Miejskiej Komisji
Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, obwodowych komisji
wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum oraz zmian w przepisach
obowiązujących, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXII/1170/06 z dnia
1 lutego 2006r., Nr IV/63/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. oraz Nr XC/1887/14 z dnia 3 lipca
2014r.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto będą udostępniane
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom
świadczącym usługi pocztowe, a także Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Urzędowi Miasta
Łodzi.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez komitet wyborczy jedynie przez okres niezbędny
do osiągnięcia celu dla którego zostały one zebrane, a więc do momentu przekazania
do Miejskiej Komisji Wyborczej.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16;
c. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan dodatkowo
prawo do:
a. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
b. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
c. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym zapisami statutów
jednostek pomocniczych jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych
regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

