
Załącznik nr 4 
do Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej 
do przeprowadzenia wyborów 
do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów 
na kadencję 2022-2024 z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

........................................................................ 
(imiona i nazwiska) 

zamieszkały(a)................................................ 
........................................................................ 
(adres) 

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA KANDYDOWANIE NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEJ  
RADY GMINY CELESTYNÓW NA KADENCJĘ 2022-2024 

 
 

Ja niżej podpisany(a) 
..................................................................................................................................... 
(imiona i nazwiska rodzica / opiekuna prawnego) 
będący(a) rodzicem / opiekunem prawnym ucznia .................................................... 
                                                                                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie 
.................................................... 
(imię i nazwisko kandydata) 
na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów na kadencję 2022-2024 w wyborach 
zarządzonych na dzień 2.12.2022 r. 
 
 
 
 

.............................................. ................................................ 
(miejscowość i data) (własnoręczny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna  
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 

05-430 Celestynów.  
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. Ponadto, we wskazanym przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oznacza rezygnację z kandydowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 
Celestynów. W razie wyboru kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów, cofnięcie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych skutkuje rezygnacją z członkostwa w Rady Gminy Celestynów. 

4. Dane osobowe kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 
1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
dalej zwane RODO:  

1) w celu przeprowadzenia wyborów i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów zgodnie z art. 
5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 



Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów oraz udostępnienia informacji o wynikach wyborów oraz 
jej działalności;  

2) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1) odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
a)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; 
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Celestynów przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Gmina Celestynów. 

3) zostaną opublikowane na stronach: www.celestynow.pl i mediach społecznościowych Gminy Celestynów;  
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;  
5) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.  
5. Kandydatom do Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów przysługuje prawo:  
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych; 
3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
 

.............................................. ................................................ 

(miejscowość i data) (własnoręczny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 


