
ANKIETA RADNEGO  
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Imię:* 
.................................................................................................................. 

Nazwisko:* 
.................................................................................................................. 

Szkoła:* 
.................................................................................................................. 

Imię i Nazwisko 
dyrektora szkoły .................................................................................................................. 

Adres 
do korespondencji 
(domowy):* ul.  ............................................ nr domu …….. nr mieszkania ………. 

 
kod ................  miejscowość: ............................................................. 

tel. radnego:* 
.................................................................................................................. 

e-mail radnego:* 
.................................................................................................................. 

*pola obowiązkowe 
   

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniu 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 (tzw. RODO). 

☐ Wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu 
wyrażania myśli), który Urząd może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas 
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin 

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

 
……………………………  ……………………………. 

Data    Podpis radnej/ radnego 

Dane rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych: 
(dotyczy wyłącznie radnych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia) 

 

Imię: 
.................................................................................................................. 

Nazwisko: 
.................................................................................................................. 

tel. rodzica: 
.................................................................................................................. 

e-mail rodzica: 
.................................................................................................................. 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby funkcjonowania 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zgodnie z zasadami określonymi w postanowieniu 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 (tzw. RODO), 

☐ Wyrażam zgodę na  wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, 
sposobu wyrażania myśli), który Urząd może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas 
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin. 

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

 
 

……………………………  ……………………………. 
Data    Podpis rodzica/opiekuna 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Mając na względzie postanowienia 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 (tzw. RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: 

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych  poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres 
Administratora danych, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku ze sprawowaniem mandatu radnego 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (przez mojego syna / moją córkę) oraz w celach związanych 
z obowiązkami Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  Podstawą 
prawną przetwarzania są:   

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane 
nam inne dane niż wymagane przepisami prawa.    

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania 
dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.    

5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu.  

6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu  
następujące prawa 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; 

w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie;  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko 
w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność 
realizacji obowiązków Administratora w zakresie wynikającym ze sprawowaniem mandatu 
radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (przez mojego syna / moją córkę). 

8. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, 
ich podanie jest dobrowolne 

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, 
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

 

……………………………  ……………………………. 
Data     Podpis 

 

mailto:iod@lublin.eu

