UCHWAŁA NR XI/148/19
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 5 c ust. 5, art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Skawinie
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania
Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Skawińska Rada Seniorów, zwana dalej Radą składa się z przedstawicieli osób starszych,
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących
uniwersytety trzeciego wieku.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Miejska w Skawinie powołuje 5-osobową doraźną komisję ds. przeprowadzenia
wyborów Skawińskiej Rady Seniorów zwaną dalej Komisją oraz ustala terminy: opublikowania
ogłoszenia o wyborach, zgłaszania kandydatów i wyborów.
2. Komisja wybiera z pośród swego grona:
1) przewodniczącego Komisji,
2) zastępcę przewodniczącego Komisji,
3) sekretarza Komisji.
3. Do zadań Komisji należy:
wydanie obwieszczenia o naborze kandydatów na członków Rady,
weryfikacja kandydatów pod kątem stwierdzenia spełnienia kryteriów formalnych,
ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady,
sprawdzenie spełnienia przez uczestników zebrania wyborczego członków Rady
kryteriów formalnych,
5) przeprowadzenie wyborów,
6) ogłoszenie wyników wyborów,
7) podanie do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia Komisji Wyborczej,
informacji o wyborze członków Rady poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy Skawina, na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
1)
2)
3)
4)

4. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonują:
1) podmioty działające na rzecz osób starszych, poprzez wypełnienie i dostarczenie Komisji
w terminie o którym mowa w ust. 1 karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do
statutu oraz listy poparcia 10 seniorów dla kandydata zgodnie z załącznikiem nr 2 do
statutu.
2) seniorzy, poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do statutu
oraz listy poparcia 10 seniorów dla kandydata zgodnie z załącznikiem nr 2 do statutu.
5. Podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów
na członków Rady.
6. Kandydatem na członka Rady zgłaszanym w trybie § 5 ust. 4 pkt 2 może być osoba
zamieszkała na terenie Gminy Skawina, która w dniu wydania obwieszczenia przez Komisję o
naborze kandydatów na członków Rady ukończyła 60 lat.
7. Poparcie, o którym mowa w § 5 ust. 4 mogą udzielić osoby zamieszkałe na terenie Gminy
Skawina, które w dniu wydania obwieszczenia przez Komisję o naborze kandydatów na
członków Rady ukończyły 60 lat.”
§2
W załączniku nr 1 do Statutu Skawińskiej Rady Seniorów:
1) oświadczenie w Formularzu zgłoszenia kandydata do Skawińskiej Rady Seniorów otrzymuje
brzmienie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Skawińskiej Rady
Seniorów,
co
potwierdzam
własnoręcznym
podpisem.
Oświadczam,
że
zapoznałem/zapoznałam się z poniższą Klauzulą informacyjną”.
2) tekst pod tabelą otrzymuje brzmienie:
„*kandydat zgłoszony w trybie § 5 ust. 4 pkt. 2



wypełnia tylko pola ponumerowane,
do zgłoszenia dołącza listę poparcia przez 10 seniorów.
Klauzula informacyjna

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach postępowania w trybie art. 5 c ustawy o samorządzie gminnym jest Burmistrz
Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1.
Mogą się Państwo kontaktować z Burmistrzem w następujący sposób:
a)
b)
c)

listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
telefonicznie: +48 12 2770 100,
elektronicznie: urzad@um.skawina.net,

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:
a)
b)
c)

listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
telefonicznie: +48 508 484 533
elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw związanych z wyborami Skawińskiej Rady Seniorów. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w następujących przepisach prawa:



ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
uchwała nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych
a)
b)

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z wyborami Skawińskiej Rady Seniorów mogą być podmioty,
z którymi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie
systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji postępowania, a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skawinie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów wieczyście.
Prawa osób, których dane dotyczą
W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:
a)
b)
c)
d)
e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia Państwu udziału w wyborach Skawińskiej
Rady Seniorów.”

§3
W załączniku nr 2 do Statutu Skawińskiej Rady Seniorów:
1) pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą Klauzulą informacyjną,”
2) pod tabelką dodaje się:
„Klauzula

informacyjna

Administrator danych
Od momentu przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie listy seniorów – mieszkańców Gminy Skawina popierających kandydata do
Skawińskiej Rady Seniorów administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania w trybie art. 5 c ustawy o
samorządzie gminnym jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul.
Rynek 1.
Mogą się Państwo kontaktować z Burmistrzem w następujący sposób:
a)
b)
c)

listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
telefonicznie: +48 12 2770 100,
elektronicznie: urzad@um.skawina.net,

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:

a)
b)
c)

listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
telefonicznie: +48 508 484 533
elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw związanych z wyborami Skawińskiej Rady Seniorów. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w następujących przepisach prawa:



ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
uchwała nr XVIII/242/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych
a)
b)

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z wyborami Skawińskiej Rady Seniorów mogą być podmioty,
z którymi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie
systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji postępowania, a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skawinie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów wieczyście.
Prawa osób, których dane dotyczą
W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:
a)
b)
c)
d)
e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia Państwu udziału w wyborach Skawińskiej
Rady Seniorów.”

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa MASŁOWSKA

