
                                                                                                                                         Załącznik Nr 2                     

                                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 9/2018 

                                                                                                                                                                     Miejskiego Komisarza Wyborczego 

I. OŚWIADCZENIE  KANDYDATA 
 

 

1) Ja* ........................................................................................ oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie 

na członka Rady Dzielnicy .................................................................................... w okręgu wyborczym 

nr ................. oraz że posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do powyższej Rady Dzielnicy. 

2) Wnoszę o oznaczenie mojej kandydatury w rejestrze kandydatów następującą nazwą lub skrótem nazwy partii 

politycznej lub organizacji społecznej popierającej moją kandydaturę (nie więcej niż jedną nazwą lub jednym 

skrótem nazwy składającą się z nie więcej niż 50 znaków drukarskich): 

 

                         

                         

                         

 

3) Wnoszę o oznaczenie mojej kandydatury w rejestrze kandydatów następującą nazwą lub skrótem nazwy 

koalicji partii politycznej z organizacją społeczną popierającej moją kandydaturę (składającą się z nie więcej 

niż 50 znaków drukarskich): 

 

                         

                         

                         

 

4) Wnoszę o oznaczenie mojej kandydatury w rejestrze kandydatów sformułowaniem „bezpartyjny” lub 

„niezależny”  (właściwe zakreślić). 

 
 

 ................................... ........................................................................... 
 (data) (własnoręczny czytelny podpis kandydata) 

 

 

*Wybranym do Rady Dzielnicy może być każdy kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania 

danej Rady z zastrzeżeniem § 85 ust. 2 i 84 ust. 2 uchwał Rady Miasta Krakowa  Nr XCIX 1495-1512/14 z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1837-1854 z późn. zm.). 

 

 

II. OŚWIADCZENIE PARTII (ORGANIZACJI) POPIERAJĄCEJ KANDYDATA 
 

Partia / Koalicja/ Organizacja społeczna......................................................................................................................... 
(dokładna nazwa) 

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

popiera kandydaturę Pani / Pana .................................................................................................................................... 
        (imię i nazwisko) 

i wyraża zgodę na oznaczenie jej / jego kandydatury nazwą lub skrótem nazwy jw. 

 

 

 ..................................... ...................................................... ........................................................................................... 
 (data) (pieczęć firmowa) (czytelny podpis z określeniem funkcji  osoby upoważnionej  

   do reprezentowania na zewnątrz, ewentualnie pieczęć imienna) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

(tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak 

będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą  

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu:   
PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC. 
 
Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, 

a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub 

zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie. 

3. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych może być firma świadcząca usługę asysty technicznej 

aplikacji w której będą przetwarzane dane osobowe. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały i ma charakter obowiązkowy. 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości kandydowania na członka Rady Dzielnicy.  

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią Uchwały Nr XCIX/1495-1512/14  Rady Miasta 

Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnic I-XVIII w Krakowie 

(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1837-1854 z późn. zm.) 

8. Jednocześnie informujemy, iż Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, wiek, zawód, poparcie 

polityczne będą upublicznione na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Krakowa, oraz na  obwieszczeniach wyborczych. 

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres  

e-mail: iod@um.krakow.pl.   
 


