Lista osob popierajqcych zgtoszenie kandydatury Pana (Rani)

(nazwisko, imi^-imiona)

w okrQgu wyborczym - nr

(nazwa gminy) na cztonka Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2<3g6lnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanym dalej RODO)intormujemy, ze:

(nazwa powiatu)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest
'
(dane kandydata ktbremu udzielaj^ poparcia)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ w celu/celach zgtoszenia mojej kandydatury na czt&nka rady powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wyborach 2019 na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
wypelnienia obowi^zku prawnego ci^z?cego na Administratorze, na podstawie powszechnie obowi?zujqcych przepisow prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowosci, przepisdw podatkowych oraz im pochodnych, tj. na podstawie art. 6
ust 1 lit c RODOW zwiqzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogq bye udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi mog? bye: Krajowa Rada Izb
Rolniczych oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dziataj^ce na zlecenie organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaj^ z przepisow
powszechnie obowi^zujqcego prawa; podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisdw prawa; podmioty, ktdre przetwarzaj^ Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajqce).Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ przekazywane do paiistw trzecich. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przetwarzane przez okres
niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowiqzku archiwizacyjnego wynikaj^cego z przepisow prawa. W zwi^zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje Panypanu
prawo- dostepu do tresci 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 archiwizacjij.Ma Pani/Pan 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 zafatwienia osi?gni?cia celu. Pani/Pana dane nie b?d? poddawane

zauior

Lp.

Nazwisko 1 imi^(imiona)

Adres zamieszkania (miejscowosc, nazwa ulicy, nr domu
i mieszkania)

Data urodzenia

Seria i numer dowodu

Podpis osoby popierajqcej

osobisteao

zatoszenie

zamieszkania" podaje si? adres siedziby osoby pravyne], w rubryce zas "Data urodzenia" podaje si? dat? urodzenia przedstawlciela osoby prawnej. Przedstawiciel osoby prawnej sktada swoj czytelny podpis w
ostatniej rubryce listy. W miejscowoklach, w ktorych nie ma ulic, adres zamieszkania moze obejmowac tyiko nazw? wsi i nr posesji, a jesli nie ma ustalonej numeracji posesji - tyiko nazw? wsi. Nieczytelne

wpisanie danych osoby popieraj?cej zgtoszenie, brak podpisu te] osoby lub pomini?cie niektorych danych wskazanych we wzorze aibo wpisanie danych nieprawdziwych spowoduje pomini?cie nazwiska osoby,
ktnrpi Hntvr7\/ urhvhipnip. orzv ustslsniu liczbv osob udzislaj^CYch poparcia.

