Załącznik do uchwały nr 122/578/2021
Zarządu Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy z dnia 13 września 2021 r.

KARTA WYBORCZA
w głosowaniu na kandydatów na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
1. Ja …..……………………………………(imię i nazwisko) urodzony/na dnia ………………………………….roku, w

……..………………………. oświadczam, że zamieszkuję na terenie Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy, przy ul. …………………………………………………………………………..……………………………….…….
2. W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest:
Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

2)

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st.
Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

3)

Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie formularza, wskazanej w pkt 3.

4)

W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą
przetwarzają

dane

osobowe

dla

których

Administratorem

jest

Prezydent

m.st. Warszawy.
5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

6)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)

prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące

przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do naboru kandydatów na członków do Rady
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)

ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie
przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7)

W

przypadku

powzięcia

informacji

o

niezgodnym

z

prawem

przetwarzaniu

w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania

danych osobowych stanowi formularz zgłoszeniowy kandydata.
9)

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zgodnie z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
na potrzeby naboru kandydatów na członków do Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, jak
również w celu pełnienia funkcji członka Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w tym
przechowywania tych danych przez okres kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

…….………………………..……
podpis

Kandydaci* na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy:
1.

ANDRUSZKO Halina

12.

PSZCZÓŁKA Dorota

2.

BOBIŃSKI Stefan

13.

RIWERSKA Barbara

3.

DREWNOWA Mirona

14.

SŁONIEWSKA Barbara

4.

JEZIORSKA Jadwiga

15.

SZYDŁOWSKA Elżbieta

5.

KACZMARCZYK Witold

16.

TABACZYŃSKA Helena

6.

KOŚCIÓŁEK Krystyna

17.

URBAN Barbara

7.

LIPIŃSKA Krystyna

18.

WIECZOREK Lucyna

8.

OCHENDUSZKA Czesław

19.

WIECZOREK Marianna

9.

OSIŃSKI Janusz

20.

WRZEŚNIEWSKA Teresa

21.

WRZEŚNIEWSKI Ireneusz

22.

ZAWADZKA Danuta

PIECHAL Elżbieta

10.

POGODA Irena

11.

*POUCZENIE:
 Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kwadracie z lewej
strony obok nazwiska i imienia kandydata.
 Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, nieczytelne wypełnienie
karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w
procedurze głosowania.
 Karty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione w trakcie zliczania głosów,
z tym, że w przypadku kart przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

