
Prezydent Miasta Lublin

OŚWIADCZENIE KANDYDATKI / KANDYDATA
DO RADY SENIORÓW MIASTA LUBLIN

1. Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Miasta Lublin; 

2) świadoma(y)  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu
karnego, mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych;  nie  byłam(em)  karana(y)  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie
(w tym przestępstwa skarbowe);

3) wyrażam zgodę na publikowanie swoich danych osobowych w zakresie: imię,
nazwisko,  sylwetka  na  portalu  miasta  Lublin  www.um.lublin.eu  (zakładki:
„Mieszkańcy”, „Seniorzy”), a także udostępnienie do wglądu w Wydziale Inicjatyw
i Programów Społecznych; 

4) zapoznałam(em)  się  z  zasadami  wyboru  kandydatów  na  członków  Rady
Seniorów Miasta Lublin; 

5) dane  zawarte  w  niniejszym  formularzu  są  zgodne  ze  stanem  prawnym
i faktycznym.

…..............................................................................…………….............................................................
miejsce, data i podpis czytelny kandydatki/kandydata

Dane  członków  Rady  Seniorów  Miasta  Lublin  stanowią  informację  publiczną
w zakresie: imię, nazwisko, podmiot zgłaszający kandydatkę/kandydata. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  Administratora  –  Prezydenta  Miasta
Lublin mającego siedzibę przy placu Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin –
moich  danych  osobowych  w  zakresie  imię  i  nazwisko,  data  urodzenia,  adres
zamieszkania  (adres  korespondencyjny),  numer  telefonu,  adres  e-mail  w  celu
kontaktowania  się  ze  mną podczas  przeprowadzania  wyborów do  Rady Seniorów
Miasta Lublin. 
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32/3/2019  Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy 

oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Lublin 
i ustalenia druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów



Prezydent Miasta Lublin

Przyjmuje do wiadomości, iż:

1)  wyznaczono  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się  kontaktować
poprzez e-mail; iod@lublin.eu, lub pisemnie na adres Administratora danych;

2) dane po zrealizowaniu  celu,  dla  którego zostały zebrane,  będą przetwarzane
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
nie mniej niż 5 lat;

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoby  te  sprzeciwiają  się
usunięcia danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale  są  one  potrzebne  osobom,  których  dane  dotyczą,  do  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu
przeprowadzenia procedury wyborów do Rady Seniorów Miasta Lublin, zgodnie
z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Lublin.

…...............................................................................................................................…………….............
miejsce, data i podpis czytelny kandydatki/kandydata
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