
Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 98/2019 

Wójta Gminy Miedziana Góra 
z dnia 22 października 2019 r.  

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata 
na członka Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra 

Część A – wypełnia kandydat 

Dane kandydata: 

1. Imię i nazwisko  

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

2. Adres i dane kontaktowe 

 
adres zamieszkania 

 
 
 

adres do 
korespondencji  

 
 
 

PESEL  
 

nr telefonu  
 

adres e-mail  
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRA ŻENIU ZGODY  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana 
Góra. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w 
związku z kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                  (czytelny podpis kandydata) 



Część B – wypełnia podmiot zgłaszający 

1. Podmiot zgłaszający 

꙱ Przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra 

꙱Wójt Gminy Miedziana Góra 

꙱Organizacje działające na rzecz młodzieży na terenie Gminy Miedziana Góra 

Dane podmiotu: 

 
nazwa podmiotu 
 

 
 
 

 
forma prawna 
 

 
 
 

 
nr KRS 
 

 
 

 
adres podmiotu 
 

 
 

 
e-mail 
 

 
 

 

2. Imię i nazwisko kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra 

 

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

 

 

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

(miejscowość, data) (pieczęć podmiotu)             (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedziana Góra(adres: ul. 
Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra; tel: 41/303 16 01). 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania tj. powołania i udziału w pracach 
Młodzieżowej Rady Gminy Miedziana Góra 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.   

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych 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; 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miedziana Góra 
przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań zleconych przez Gminę.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest nieuwzględnienie Pani/Pana kandydatury przy powołaniu i udziału w pracach Młodzieżowej Rady 
Gminy Miedzian Góra. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

……………………………………. 

                                                                                                                                     (podpis) 


