
ZGŁOSZENIE 
kandydata na członka Rady Osiedla ........................................................................... 

w okręgu Nr* ..................... 
*proszę wpisać nr okręgu tylko w przypadku jeśli osiedle zostało podzielone na okręgi 

Ja …………………………………………. zgłaszam kandydaturę 

 /Imię i nazwisko - proszę wypełnić pismem drukowanym/ 

 
Pana/Pani: Nazwisko: ......................................... Imi ę (Imiona): ..............................................  
 
....................................... Wiek: ........ Zawód lub wykształcenie: ..............................................  
     /podstawowe , gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe/  
 
Miejsce zamieszkania: ...............................................................................................................  

/ miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania / 
Wyborcy popierający kandydata na członka Rady Osiedla ....................................................... 

Lp. Imi ę i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Podpis 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

 
Wyciąg z załącznika nr 2 do Statutu Osiedla 
„§ 15. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje kandydatowi lub jednej z osób popierających kandydata lub osobie 

upoważnionej pisemnie przez kandydata. 
 2. Zgłaszając kandydata na radnego, należy podać jego nazwisko i imiona, wiek, miejsce zamieszkania, zawód lub wykształcenie 

oraz nazwę Osiedla, do którego następuje zgłoszenie kandydata. 
 3. W przypadku podziału Osiedla na okręgi wyborcze, należy wskazać okręg, do którego następuje zgłoszenie kandydata. 

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym. 
 4. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu 

prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać 
imię, nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym 
podpisem. 

§ 16. 1.Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, stale zamieszkujących w danym okręgu 
wyborczym. 

 2. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu 
zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL 

 3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne. 
 § 17. 1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiego Zespołu najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.” 
 
 

                            ................................................... 
            / podpis osoby zgłaszającej kandydata/ 

 
 
nr tel. osoby zgłaszającej kandydata.............................................. 



 
 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach do rad osiedli oraz zgłaszającego kandydata 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu 

Kolegiackim 17, 61-841 Poznań 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz załącznika nr 2 statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania – osiedli, 
przyjętych uchwałami Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-
1154/V/2010 i będących aktami prawa miejscowego, którym jest przyjęcie zgłoszenia kandydata na 
radnego rady osiedla oraz rejestracja zgłoszenia przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych, 
podczas zarządzonych przez Prezydenta Miasta wyborów do rad jednostek pomocniczych. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych obowiązujących u Administratora.  

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane są przetwarzane 
d) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
• po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  

przetwarzania 
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
• osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu  
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  
7. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL 

przez wyborcę popierającego kandydata jest obowiązkowe i wynika z ww. uchwał. 
8. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, zawodu lub 

wykształcenia kandydata na członka rady osiedla jest obowiązkowe i wynika z ww. uchwał. 
9. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu przez osobę zgłaszającą kandydata jest 

dobrowolne, ale ułatwi i przyśpieszy kontakt w przypadku konieczności dokonania korekty 
zgłoszenia. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

11. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 
 


