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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

na radnego  

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  

 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres e-mail   

Telefon  

Adres zamieszkania  

Nazwa szkoły i klasa do której uczęszcza  

Numer legitymacji szkolnej  

 

 

 

 

DANE RODZICA/OPIEKUNAPRAWNEGO KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

Imię i nazwisko: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

Adres e-mail: 
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CHARAKTERYSTYKA WŁASNA KANDYDATA (WYPEŁNIA KANDYDAT) 

m.in. krótki opis własnej osoby wraz z umotywowaniem chęci kandydowania do MRDU, 

doświadczenie w pracy w samorządzie uczniowskim lub/i na rzecz środowiska lokalnego, działalność 

w akcjach charytatywnych, społecznych. Do formularza można załączyć dokumenty potwierdzające 

udział ww. działalności. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW: 
 

1. .................................................................................................................................. 
 

2. .................................................................................................................................. 
 

3. .................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 ……………………………………  ……………………………………….. 
data i podpis     data i podpis 

                           kandydata       rodzica lub opiekuna prawnego  
          kandydata niepełnoletniego 
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Oświadczenia 
 

1. Zapoznałam/em się z warunkami Konkursu i oświadczam, że moje dziecko spełnia jego 

wymagania. / Zapoznałam/em się z warunkami Konkursu i spełniam jego wymagania.* 

 

 

. ....................................................... 
data i podpis  

kandydata pełnoletniego/ 
rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego 
 
2. Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojego dziecka do konkursu na radnego 

MRDU,  a w przypadku delegowania go do MRDU, na pełnienie mandatu radnego w 

danej kadencji. 

 

 

........................................................................... 
data i podpis  

rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 
niepełnoletniego 

 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

kandydowania do MRDU a w przypadku delegowania do MRDU, w celu pełnienia przez 

niego mandatu radnego w danej kadencji w zakresie: imię i nazwisko kandydata, data 

urodzenia, adres email kandydata, telefon, adres zamieszkania, nazwa szkoły,  

nr legitymacji uczniowskiej.  

 

 

................................................................................ 
data i podpis  

rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 
niepełnoletniego 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i 

nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail.  

 

 

........................................................................... 
data i podpis  

rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 
niepełnoletniego 

 
 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu kandydowania do MRDU,  

a w przypadku delegowania do MRDU, w celu pełnienia przeze mnie mandatu radnego  

w danej kadencji w zakresie: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres email, 

telefon, adres zamieszkania, dzielnica, nazwa szkoły, nr legitymacji uczniowskiej.  
 

 

............................................................... 
data i własnoręczny podpis kandydata pełnoletniego 

 
*Niepotrzebne  skreślić.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

NA PODSTAWIE ZGODY 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy 
jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych  
w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą 
adresu iod@um.warszawa.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe Pani/Pana 
dziecka na podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w zakresie zgłoszenia kandydatury dziecka  
na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, a w przypadku jego wybrania w celu realizacji przez 
niego mandatu członka Rady, poprzez m.in.:  
a. informowanie o działaniach podejmowanych przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Ursynów  

i realizowanych przez nią zadań; 
b. przesyłanie drogą elektroniczną materiałów w postaci informacji o: posiedzeniach Młodzieżowej Rady 

Dzielnicy Ursynów, protokołów z posiedzeń Rady Młodzieży, programach edukacyjnych  
i warsztatowych oraz publikacji i podsumowań spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych 
Pani/Pana dziecka mogą być: 

a. 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;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres od zgłoszenia kandydatury 
dziecka  
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, przez czas trwania 2-letniej kadencji Rady liczony od daty 
wyborów, tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz  
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele 
statystyczne. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka 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 (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 

gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia  

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

mailto:iod@um.warszawa.pl
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f. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,  
nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie  
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,  
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy 
danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11. Dane Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 


