
ZetOSZENIE KANDYDATA

Komisja Okr^gowa Nr.

w

(nazwa gminy bqdqcej siedzibq komisji)

1.'^ urodzonV(a):
(nazwisko i imiq-imiona)

2amies2kaiy(a)
(miejscowoid, numerdomu, gmino)

zgtaszam swojq kandydatur^ w okr^gu wyborczym nr w
(nozwo gminy)

do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorsklej Izby Rolniczej w Powiecie
(nozwo powiotu)

(nazwisko iimi^imiono)

zamies2katy(a) / dowod osobisty
(seria i numer)

dziaJajgc z upowaznienia nizej wymienlonego(ej) zgtaszam w okr^gu wyborczym nr >...

w  do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorsklej Izby Rolniczej
(nozwo gminy)

w Powiecie

(nozwo Powiotu)

kandydatur^ Pana/Pani lat
(nozwisko i imiq-imiona)

zamleszkatego (ej) w
(miejscowosc, nrdomu, gmino)

ill. Dp zgtoszenia dotqczam:

1) wykaz podpisow czionkow Kujawsko-Pomorsklej Izby Rolniczej popierajqcych
(liczbo)

zgtoszenie kandydata,

2) oswiadczenle kandydata o zgpdzie na kandydpwanie,
3) oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za przestQpstwp umyslne pod rygorem odpowiedzialnoscl
z art.233 § 1 Kodeksu kamego;

4)*^ upowaznienie udzielane przez kandydata do zgtoszenia jego kandydatury,
5) zgod^ na przetwarzanie moich danycli osobowych

(data zgtoszenia i podpis zgioszajqcego)

Niepptrzebne skreslic.

Zgodnle z art. 13 ust. 1 I 2 Ogolnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27

kwletnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z sledzibg'w

Przysieku, tel. 566789240

Panl/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ w celu/celach przeprowadzenia wyborow do rady
powiatowej w wyborach 2019 na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz



wypefnienia obowiqzku prawnego ciqz^cego na Administratorze, na podstawie powszechnie

obowi^zuj^cych przepisow prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowosci, przepisow podatkowych

oraz im pochodnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zwi^zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mog§ bye

udostQpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi mogg bye:

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnieza; organy wiadzy publieznej oraz

podmioty wykonuj^ee zadania publiczne lub dziatajqee na zlecenie organow wtadzy publieznej, w

zakresie 1 w celach, ktore wynikajq z przepisow powszechnie obowi^zujgeego prawa; podmioty

upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednlch przepisow
prawa; podmioty, ktore przetwarzajq Pani/Pana dane osobowe w Imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych {tzw. podmioty

przetwarzaj^ce).

Pani/Pana dane osobowe nie b^dq przekazywane do panstw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe b^dq przetwarzane przez okres niezb^dny do realizacji wskazanego powyzej

celu przetwarzania, w tym rowniez obowi^zku archiwizacyjnego wynikaj^cego z przepisow prawa.

W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo:

dost^pu do treki danych, do sprostowania danych, do usuni^cia danych, do ograniczenia

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych. (Uwaga: realizacja powyzszych praw musi bye zgodna z przepisami prawa, na podstawie

ktorych odbywa si^ przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikaj^cymi z

kodeksu post^powania administracyjnego czy archiwizacji).

Ma Pani/F^an prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz^du Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Jest dobrowolne, Jednak niezb^dne do zatatwienia

osi^gniQcia celu.

Pani/Pana dane nie b^dq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez
profilowaniu.


