
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka
woj. małopolskie

 

ZARZĄDZENIE NR 112/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 19, ust. 2 i ust. 16 statutów sołectw: Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, 
Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki,  Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, 
Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, 
Rożnowa, Siercza, Sułków, Sygneczów, Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, zarządzam, co 
następuje:

§ 1. 

1. Zarządza się na dzień 23 czerwca 2019 r. wybory sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach:
Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki,  
Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Mała Wieś, 
Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sułków, Sygneczów, Strumiany, 
Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa.

2. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 18.00 w lokalach wyborczych określonych w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

1. Ustala się, że kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich, grupy wyborców i inne uprawnione podmioty 
określone w § 19 ust. 14 statutów sołectw, mogą zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce, ul. 
Powstania Warszawskiego 1, w terminie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 7 czerwca 2019 r.

2. Ustala się wzory list kandydatów w wyborach na sołtysów i członków rad sołeckich stanowiące załączniki nr 
2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W przypadku zgłaszania kandydatów przez stowarzyszenia lub organizacje społeczne działające na terenie 
sołectwa należy przedłożyć uchwałę lub decyzję właściwego organu reprezentującego stowarzyszenie lub 
organizację społeczną o zgłoszeniu kandydatów.

4. W przypadku zgłaszania kandydatów przez zebrania wiejskie należy przedłożyć uchwałę zebrania wiejskiego 
o zgłoszeniu kandydatów.

5. Do listy kandydatów składanej do Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce należy dołączyć pisemne 
oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich zarejestrowani przez Gminną Komisję Wyborczą w Wieliczce, 
lub pełnomocnicy tych kandydatów mogą zgłaszać po jednej osobie do sołeckich komisji wyborczych w terminie 
do dnia 10 czerwca 2019 r. Zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia 
można składać do Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.
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§ 4. 

Obwieszczenie o wyborach podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw, w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Wieliczce oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 r.

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

Wykaz lokali wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich 
zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r.

Lp. Nazwa sołectwa Lokal wyborczy i jego adres
1. Brzegi Dom Ludowy w Brzegach, Brzegi
2. Byszyce Szkoła Podstawowa w Byszycach, Byszyce
3. Czarnochowice Dom Ludowy w Czarnochowicach, Czarnochowice
4. Chorągwica Dom Strażaka w Chorągwicy, Chorągwica
5. Dobranowice Szkoła Podstawowa w Grajowie lokalizacja w Dobranowicach, Dobranowice
6. Golkowice Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Golkowice
7. Gorzków Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Gorzków
8. Grabie Szkoła Podstawowa w Grabiu, Grabie
9. Grabówki Świetlica Środowiskowa w Sygneczowie, Sygneczów
10. Grajów Szkoła Podstawowa w Grajowie, Grajów
11. Jankówka Dom Strażaka w Jankówce, Jankówka
12. Janowice Świetlica Środowiskowa w Janowicach, Janowice
13. Kokotów Świetlica Środowiskowa w Kokotowie, Kokotów
14. Koźmice Małe Świetlica „Koźmiczanka” w Koźmicach Małych, Koźmice Małe
15. Koźmice Wielkie Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie
16. Lednica Górna Świetlica Środowiskowa w Lednicy Górnej, Lednica Górna
17. Mała Wieś Wiejski Dom Kultury w Małej Wsi, Mała Wieś
18. Mietniów Świetlica Środowiskowa w Mietniowie, Mietniów
19. Pawlikowice Wiejski Dom Kultury w Pawlikowicach, Pawlikowice
20. Podstolice Szkoła Podstawowa w Podstolicach, Podstolice
21. Raciborsko Szkoła Podstawowa w Raciborsku, Raciborsko
22. Rożnowa Wiejski Dom Kultury w Pawlikowicach, Pawlikowice
23. Siercza Szkoła Podstawowa w Sierczy, Siercza
24. Sułków Świetlica Środowiskowa w Sułkowie, Sułków
25. Sygneczów Świetlica Środowiskowa w Sygneczowie, Sygneczów
26. Strumiany Wiejski Dom Kultury w Strumianach, Strumiany
27. Śledziejowice Dom Ludowy w Śledziejowicach, Śledziejowice
28. Węgrzce Wielkie Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Węgrzce Wielkie
29. Zabawa Dom Strażaka w Zabawie, Zabawa

 

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

Wzór listy kandydata na sołtysa

LISTA KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA

…………………………………………………………………………………….
(nazwa)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

1.

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA (co najmniej 20 wyborców)

Podpisując niniejszy dokument oświadczam, iż zostałem poinformowany o:

1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), 
dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 
1, 32-020 Wieliczka.

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym jest Pan 
Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu oraz telefonicznie 
500 610 605.

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
jakim jest przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa w związku z uprawnieniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka wynikającym z uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczących statutu sołectwa (art. 6, ust. 1, lit. 
c i e RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze 
zgłoszenia kandydata na sołtysa zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce.

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 
takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mam świadomość przysługujących mi praw:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

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

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO,

5) ograniczenia przetwarzania, gdy:
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- kwestionuję prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy RODO.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W załączeniu przedkłada się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

Wzór listy kandydatów na członków rady sołeckiej

LISTA KANDYDATA/KANDYDATÓW* NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA

…………………………………………………………………………………….
(nazwa)

Lp. IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA/KANDYDATÓW* (co najmniej 10 wyborców)

Podpisując niniejszy dokument oświadczam, iż zostałem poinformowany o:

1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), 
dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 
1, 32-020 Wieliczka.

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym jest Pan 
Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu oraz telefonicznie 
500 610 605.

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
jakim jest przeprowadzenie wyborów członków rady sołeckiej w związku z uprawnieniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Wieliczka wynikającym z uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczących statutu sołectwa 
(art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze 
zgłoszenia kandydata na sołtysa zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce.

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 
takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
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2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mam świadomość przysługujących mi praw:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

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

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO,

5) ograniczenia przetwarzania, gdy:

- kwestionuję prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy RODO.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer PESEL Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

W załączeniu przedkłada się pisemne oświadczenie kandydata/kandydatów* o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
* niepotrzebne skreślić

 

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

Ja, niżej podpisany/a*

………………………………………………………………
(Imię – II Imię i Nazwisko)

zamieszkały/a*

………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres zamieszkania)

PESEL ……………………… tel.:** ………………………

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa*, Członka Rady Sołeckiej* Sołectwa

………………………………………………………………
(nazwa)

w wyborach zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r.

Podpisując niniejszy dokument oświadczam, iż zostałem poinformowany o:

1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), 
dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 
1, 32-020 Wieliczka.

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym jest Pan 
Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu oraz telefonicznie 
500 610 605.

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
jakim jest przeprowadzenie wyborów sołtysa/członków rady sołeckiej w związku z uprawnieniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Wieliczka wynikającym z uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczących statutu sołectwa 
(art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze 
wyborów sołtysa zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce.

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 
takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mam świadomość przysługujących mi praw:
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1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

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

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO,

5) ograniczenia przetwarzania, gdy:

- kwestionuję prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy RODO.

………………………, dnia …… …………… 2019 r. ………………………
(miejscowość) data (podpis)

* niepotrzebne skreślić,
** podanie numeru telefonu jest dobrowolne

 

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 14 maja 2019 r.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ja, niżej podpisany/a*

……………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko)

kandydujący/a* na Sołtysa*, Członka Rady Sołeckiej* Sołectwa

……………………………………………………………………………
(nazwa)

(działając, jako pełnomocnik kandydata na Sołtysa*, Członka Rady Sołeckiej* Sołectwa

……………………………………………………………………………
(nazwa)

Pana/Pani*

…………………………………………………)**

(Imię – II Imię i Nazwisko kandydata na Sołtysa/Członka Rady Sołeckiej)

oświadczam, że zgłaszam kandydaturę Pana/Pani*

……………………………………………………………………………
(Imię – II Imię i Nazwisko)

zamieszkałego/zamieszkałej*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres zamieszkania)

PESEL ……………………… tel.:*** ………………………

na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej Sołectwa

……………………………………………………………………………
(nazwa)

………………………, dnia …… …………… 2019 r. ………………………
(miejscowość) data (podpis zgłaszającego)

Ja, niżej podpisany/a*

……………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko)

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do składu Sołeckiej Komisji Wyborczej Sołectwa

……………………………………………………………………………
(nazwa)

Podpisując niniejszy dokument oświadczam, iż zostałem poinformowany o:

1. Administratorze moich danych osobowych, którym jest w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), 
dalej RODO, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 
1, 32-020 Wieliczka.

2. Powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka inspektorze ochrony danych osobowych, którym jest Pan 
Jacek Krzyżaniak i mam prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu oraz telefonicznie 
500 610 605.
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3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
jakim jest przeprowadzenie wyborów sołtysa/członków rady sołeckiej w związku z uprawnieniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Wieliczka wynikającym z uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczących statutu sołectwa 
(art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w procedurze 
wyborów sołtysa zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce.

5. Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania 
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych 
takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mam świadomość przysługujących mi praw:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

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

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych na podstawie 
art. 21 Rozporządzenia RODO,

5) ograniczenia przetwarzania, gdy:

- kwestionuję prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych moich osobowych narusza przepisy RODO.

………………………, dnia …… …………… 2019 r. ………………………
(miejscowość) data (podpis kandydata

na członka sołeckiej komisji wyborczej)

* niepotrzebne skreślić,
** wypełnić tylko w przypadku składania zgłoszenia przez pełnomocnika kandydata. W tym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo.

*** podanie numeru telefonu jest dobrowolne

 

 

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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