ZGŁOSZENIE
kandydata do obwodowej komisji wyborczej
w wyborach do Rady Osiedla .....................................................

Ja ..............................................................................................................................................,
/Imię i nazwisko proszę wypełnić pismem drukowanym /

PESEL

Oświadczam, że posiadam prawa wyborcze i stale zamieszkuję na terenie miasta Poznania,
................................................................................................................................................
/miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania – proszę wypełnić pismem drukowanym/

oraz wyrażam zgodę na udział w pracach obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Rady Osiedla ...................................................

Numer telefonu kontaktowego ..............................................
Adres e-mail ..............................................

Poznań, dnia .............................

...............................................
/Podpis kandydata na członka komisji/

___________________________________
wyciąg z załącznika nr 2 do Statutu Osiedla
„§ 4
1. W skład komisji mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie miasta Poznania, niebędący w stosunku
do osób kandydujących do Rady zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem,
małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych. Można być członkiem tylko jednej komisji .
2. W skład komisji obwodowych wchodzi z urzędu jako członek, osoba wskazana przez Prezydenta spośród
pracowników samorządowych Urzędu Miasta Poznania lub innych jednostek organizacyjnych Miasta.
3. W skład komisji obwodowych Osiedla nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.
4. Osoby wchodzące w skład komisji obwodowych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na
kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji osoby będące w stosunku do osób,
które wyraziły zgodę na kandydowanie, zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem,
małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych.”
Uwaga:
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.4 członek komisji wyborczej zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad osiedli
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 Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
załącznika nr 2 statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania – osiedli, przyjętych uchwałami Rady
Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010 i będących aktami prawa
miejscowego, którym jest powołanie przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych obwodowych
komisji wyborczych, podczas zarządzonych przez Prezydenta Miasta wyborów do rad jednostek
pomocniczych.
4. 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.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
osób, których dane są przetwarzane
d) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych
interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL jest
obowiązkowe i wynika z ww. uchwał
8. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale ułatwi i
przyśpieszy kontakt w celu poinformowania o powołaniu w skład obwodowej komisji wyborczej
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu
10. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

