
WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH  
  

zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej wsi ______________________________________   

Gmina Jabłonna w wyborach zarządzonych  na dzień ______________________zgłoszonego przez:   

___________________________________________________________________________   

(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)  

  

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ  
  

___________________________________________________________________  
  
  

  

Uwaga: zgodnie ze statutem ..........  
  

Lp.  imię i nazwisko  adres zamieszkania  nr ewidencyjny PESEL  czytelny podpis  
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 

(dalej: RODO), informuję, że:   

17) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 

Jabłonna na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.   

18) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku art. 35 ust.2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z poźn.zm.) w celu procedowania wyborów uzupełniających 

na członków rady sołeckiej.   

19) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 20) W 

związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

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, inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna  przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.  

21) Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 

sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

22) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

23) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

24) Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl.     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


