
………………………………………………. 
             Imię i nazwisko kandydata: 
 

 
………………………………………………. 
                   Adres zamieszkania: 
 

 

WNIOSEK 

dotyczący zamieszczenia informacji o osobie zainteresowanej kandydowaniem do rady osiedla 

 

 

Jako osoba zainteresowana kandydowaniem do Rady …………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                    (nazwa jednostki pomocniczej Miasta Kalisza) 

 

proszę o zamieszczenie przekazanych w załączeniu informacji dotyczących mojej kandydatury na 

stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl. 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 
Administrator danych osobowych. 
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20 

realizujący zadania przy pomocy Urzędu Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: 
• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, 

• telefonicznie: +48 62 / 765 43  02 

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl. 

 
Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: 

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 
• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu umożliwienia Pani/Panu, jako osobie zainteresowanej kandydowaniem do rady jednostki 
pomocniczej Miasta Kalisza, zaprezentowania swojej osoby na stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl. Dane osobowe będziemy przetwarzać 

na podstawie udzielonej zgody. 
 
Odbiorcy danych osobowych. 
Przekazane dane osobowe zostaną upublicznione na stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl. 
 
Przechowywania danych. 
Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przeprowadzenia wyborów do rady jednostki pomocniczej Miasta Kalisza a następnie, jeśli chodzi 
o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na 

jej podstawie przepisów wykonawczych. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość zamieszczenia ich na stronie internetowej Miasta 

Kalisza www.kalisz.pl. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu zaprezentowania mojej osoby jako kandydata do rady jednostki pomocniczej 

Miasta Kalisza (osiedla lub sołectwa) na stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam (-em) się z 

treścią zamieszczonej klauzuli informacyjnej. 

 
 

 
Kalisz, dnia ……………………………….. 

            …………………………………… 

           (czytelny podpis) 
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