
Kwestionariusz osobowy kandydata do Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Szydłowcu

1. Dane osobowe:

Nazwisko:

Imię:

Wiek:

Numer 
telefonu:

Adres:

Wyksztalcenie:

Doświadczenie  w
organizacjach
społecznych,
pozarządowych
lub w samorządzie
(ze  szczególnym
uwzględnieniem
działalności  na
rzecz młodzieży):

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie Ja niżej podpisany(a):

…………………………….

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu. Jednocześnie
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.



3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119  z  04.05.2016)  informuję,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Szydłowiec,  siedziba
administratora  pl.  Rynek  Wielki  1,  26-500  Szydłowiec. 
2.  W sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  może  się  Pani/Pan  kontaktować  z  Inspektorem
Ochrony  Danych  Osobowych  Panią  Iloną  Głogowską-  Kowalczyk,  e-mail:  iod@szydlowiec.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne  
do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  
i  zawartych  umów  w  zakresie,  w  jakim  jest  to  niezbędne  i  prawnie  uzasadnione.  
5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  określony  przepisami  oraz  przepisami  archiwalnymi.  
6. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz stanowi warunek konieczny do rozpatrzenia
deklaracji. 

……………………….………….

Data                              Podpis

4. Zgoda opiekuna prawnego na udział w rekrutacji oraz na przetwarzanie danych 
osobowych (dot. osób niepełnoletnich):

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zasiadanie mojego dziecka Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Szydłowcu. Zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1 1 82 ze zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w trakcie kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Szydłowcu. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest niezbędne dla ważności wniosku
oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych mojego dziecka oraz ich poprawiania.

…………………..………….………….

Data                              Podpis opiekuna
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