
Klauzula informacyjna dla kandydatów 

w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana 

podopiecznego/podopiecznej informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, 

s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

 

I. Administrator danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego / 

podopiecznej jest Prezydent Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie przy pl. Jana Pawła II nr 1, 96-

300 Żyrardów,  tel. 46 858 15 12, adres e-mail: sekretariat@zyrardow.pl 

II. Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

1.   pod adresem poczty elektronicznej: iod@zyrardow.pl 

2.   pisemnie na adres siedziby Administratora. 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego/podopiecznej 

odbywa się w związku z przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa na 

podstawie Uchwały Nr LVI/472/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 

Województwa Mazowieckiego poz. 5514) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa 

oraz nadania jej Statutu w zw. z art. 5b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.). 

IV. Odbiorcy danych osobowych. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie odbiorcami zebranych danych osobowych 

mogą być podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia 

Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z 

którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inną właściwą 

regulującą przekazanie danych osobowych. W szczególności może dotyczyć to usług wsparcia 

informatycznego (podmiotów odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych i sprzętu) lub 

wsparcia prowadzonej przez Administratora działalności (w szczególności podmiotów świadczących 

usługi prawne lub księgowe, konsultingowe, audytowe, kurierskie); 

V. Transfer danych poza EOG.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

VI. Okres przechowywania danych osobowych. 

1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana podopiecznego/podopiecznej będą 

przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu ujętego w pkt. III, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 

podopiecznego/podopiecznej zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
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niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (z uwzględnieniem 

okresów przedawnienia). 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 

od administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego / 

podopiecznej, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana 

podopiecznego / podopiecznej, 

3. usunięcia swoich danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego / podopiecznej 

w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana 

podopiecznego / podopiecznej w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest 

kwestionowana, 

5. przenoszenia swoich danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego / 

podopiecznej w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

/ danych osobowych Pani/Pana podopiecznego/podopiecznej. 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody. 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 

Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, 

do cofnięcia zgody. 

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych / danych osobowych 

Pani/Pana podopiecznego / podopiecznej do momentu jej wycofania. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana 

podopiecznego/podopiecznej narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

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

Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

X. Informacja o dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 

osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana podopiecznego / 

podopiecznej jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych skutkuj brakiem 

możliwości udziału w Szkolnych Komisjach Wyborczych w ramach wyborów Młodzieżowej Rady Miasta 

Żyrardowa. 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 

Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe Pani/Pana podopiecznego/podopiecznej nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 
………………………………………………………………………….……… 

(data i podpis kandydata / rodzica / opiekuna prawnego 

w wyborach Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa) 

 


