
Klauzula o ochronie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych zawartych w karcie 

zgłoszeniowej kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Konina, w celu przeprowadzenia naboru 

członków do Rady Seniorów Miasta Konina oraz, że moje dane w zakresie imienia i nazwiska, 

krótkiego opisu doświadczenia i kompetencji będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Koninie. 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą 

w Koninie przy Pl. Wolności 1. Inspektorem ochrony danych jest Andrzej Andrzejewski, 

kontakt adres e-mail: iod@konin.um.gov.pl, nr telefonu 63 24 01 225 

2. Współadministratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie z siedzibą w Koninie przy ul. Przyjaźni 5. Inspektorem ochrony danych jest 

Joanna Jaworska, kontakt adres email – sekretariat@moprkonin.lm.pl, numer tel: 63 24 99 

642 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyboru członków Rady 

Seniorów Miasta Konina na lata 2019 -2023 (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest wyrażona przez 

Panią/ Pana zgoda. 

5. Ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wycofać złożoną zgodę. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

6. Odbiorcą Pani/ Pana danychosobowychmogą być: 

a. podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa  

b. podmioty uprawnione na mocy zawartych umów na powierzenie przetwarzania 

danych osobowych 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w Warszawie, 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. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne,  

by przeprowadzić nabór członków do Rady Seniorów Miasta Konina. 

12. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 

wobec nich profilowania. 

 

………………………………….. 

(data) 

……………………………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

 


