
Formularz zgłoszeniowy kandydata/tki do 

Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 

dla pełnoletniego mieszkańca Miasta Marki, niezrzeszonego w organizacji 

 

Imię i nazwisko kandydata  

Adres zamieszkania  

e-mail  

Nr telefonu  

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej kandydata, 

nr telefonu  

 

Deklaruję chęć udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu 

Obywatelskiego w roku 2023.  

Oświadczenia kandydata (proszę skreślić niewłaściwe) 

 Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację oraz 

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu związanym  

z naborem do Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. 

Jednocześnie jestem świadom / -ma, że bez podania poprawnych danych oraz bez wyrażenia 

niniejszej zgody nie jest możliwy udział w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 

TAK/NIE 

 

 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym oraz jestem świadomy/-ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie 

danych na podstawie dostępnych rejestrów, ewidencji lub innych danych. Bez niniejszego 

oświadczenia nie jest możliwy udział w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu 

Obywatelskiego. TAK/NIE 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. TAK/NIE 

 Oświadczam, że nie jestem członkiem organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta 

Marki lub działających na rzecz mieszkańców Miasta Marki. Bez niniejszego oświadczenia nie 

jest możliwy udział w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. TAK/NIE 

 

 

 

data, podpis kandydata/tki  

 



Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuje iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą  

w Markach (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie i udział w naborze 

kandydatów do pracy w Zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego,  

a w przypadku wyboru również praca w ramach tego Zespołu, a dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenie 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); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i zakończenia procedury naboru kandydatów do pracy w Zespole ds. Mareckiego 

Budżetu Obywatelskiego, a w przypadku wyboru również w ramach pracy w tym 

Zespole oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją 

ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub 

ograniczenia przetwarzania; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia i udziału w naborze 

kandydatów do pracy w Zespole ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego,  

a w przypadku wyboru również do uczestnictwa w pracach tego Zespołu; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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