
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(względem kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach                          

lub jego Rodzica/ Opiekuna Prawnego) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuje się, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Policach 

z siedzibą w 72-010 Police ul. Tanowska 8;  

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Policach jest Pan Andrzej 

Podlecki, e-mail: iod@policki.pl, nr tel. 91 4328102;   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w zadaniach statutowych 

Młodzieżowej Rady Regionu w Policach oraz promocyjnych Administratora  na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit a 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 uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE RODO;  

4) dane osobowe Kandydata na  Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach                    

w zakresie jego wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora tylko w celach 

promocji i informacji   o działalności Młodzieżowej Rady Regionu w Policach oraz po jej 

zakończeniu w celach informacji i promocji działań radnych poprzednich kadencji. Radny 

w okresie przechowywania swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu   

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

5) Radnemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu                  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody                      

przed jej cofnięciem; 

6)  Radny ma pełne prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Dane osobowe Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach dotyczące wizerunku 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej                               

przy wykorzystaniu stron internetowych w tym serwisów społecznościowych; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest spełnieniem zadań statutowych 

Administratora. 

 

    Mając na uwadze przepis art. 7 ust. 2 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych.  

 

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

                                                                                                                                (data i czytelny podpis kandydata/ Rodzica 

lub Opiekuna Prawnego ) 


