
Załącznik nr 1 

    …………………..…………….……… 
                                                                        miejscowość          data 

Z G Ł O S Z E N I E  
 

 

Kandydata* na:   Sołtysa  
 

      Członka Rady Sołeckiej 

 
           sołectwa  ............................................................................................  

 
 

1. Imię (Imiona) i Nazwisko 
 
…………………………………………………………………………….. 
 

2. Wiek 

……………………………………………………………………………... 

 

3. Wykształcenie 

……………………………………………………………………………. 

 
 

4. Nr PESEL 
 
............................................................................................... 
 

 

5. Adres zamieszkania i nr telefonu 

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

Oświadczam, że: 

- jestem stałym mieszkańcem sołectwa ……………………………….. 

- nie jestem ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu 

- nie jestem pozbawiony praw publicznych lub wyborczych     prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

 

……………………………………….. 

podpis 

Zgłoszenie jest zgodą kandydata na kandydowanie. 

Podstawa prawna: Statut Sołectwa, § 27, pkt. 3: „[...] Zgłoszenie jest jednocześnie zgodą kandydata na kandydowanie. Zgłoszenie musi zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, 

wykształcenie oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, datę i własnoręczny podpis kandydata. 

* Zaznaczyć właściwe. Kandydat na sołtysa może jednocześnie kandydować na członka Rady Sołeckiej. W tym celu należy zaznaczyć dwa okienka. 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13  

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 RODO 

 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

ul. T. Kościuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych 

osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34 wew. 236. 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Dane będziemy przetwarzać na 

podstawie art. 36 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2023.40), Uchwały nr 895/2023 Rady Miejskiej w 

Grodzisku Mazowieckim z dnia 27.02.2023r. oraz § 27 pkt. 3 Statutu Sołectwa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą 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 oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie 

ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO) 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

6. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. dane będą przechowywane wieczyście. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia udział 

w wyborach sołtysów i rad sołeckich. 
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Załącznik nr 1 

 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA  

………………………………….…………………………… 

 

NA SOŁTYSA/CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ* 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13  

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 RODO 

 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

ul. T. Kościuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych 

osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34 wew. 236. 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Dane będziemy przetwarzać na 

podstawie art. 36 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2023.40), Uchwały nr 895/2023 Rady Miejskiej w 

Grodzisku Mazowieckim z dnia 27.02.2023r. oraz § 27 pkt. 6 Statutu Sołectwa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą 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 oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie 

ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO) 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

6. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. będą przechowywanie wieczyście. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz 

Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia 

wyrażenie poparcia dla kandydata w wyborach sołtysów i rad sołeckich. 
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