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Karlino, dnia 21.06.2022 r.
    
    

                          Szanowni Państwo!  
   

Realizując zapisy uchwały Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 kwietnia                     

2014 r. Nr XLVI/500/14 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie 

oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2571                

z późn. zm.), Burmistrz Karlina zarządził na dzień 14 lipca 2022 r. 

przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów na kadencję                    

2022-2026.  

Zwracam się więc z serdeczną prośbą o zgłaszanie kandydatur 

przedstawicieli Seniorów - na członków Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie.                                   

Członkiem Rady seniorów może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest 

mieszkańcem Gminy Karlino. Kandydatury – w postaci deklaracji kandydata                        

o wyrażeniu zgody  na kandydowanie do Rady Seniorów, proszę przedkładać                     

w sekretariacie Karlińskiego Ośrodka Kultury ul. Parkowa 1 w Karlinie do dnia                    

8 lipca 2022 r.   

Miejska Rada Seniorów jest ciałem opiniodawczo-doradczym.                                

Rada reprezentuje środowisko seniorów, emerytów, rencistów, organizacji 

pozarządowych   i innych instytucji realizujących zadania na ich rzecz. Do zadań 

Rady należy m.in.: inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej 

osób starszych oraz do zaspokojenia ich potrzeb,  podejmowanie działań 

zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz 

inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, wypoczynku                            

i edukacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, dążenie do odtworzenia                           

i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych przy współpracy z władzami 

Gminy Karlino. Dodatkowo w 2021 r. wprowadzono zmiany w Statucie uprawniające 

Radę do składania wniosków do Rady Miejskiej w Karlinie o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w jej sesjach. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Seniorów w dniu 14 lipca 2022 r.                  

do auli Karlińskiego Ośrodka Kultury, w godzinach od 10:00 do 14:00 na wybory do 

Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie.  

                                                                       Burmistrz Karlina 

                                                                       Waldemar Miśko  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
dla celu realizacji procesu wyborów i obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej 
rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 

1. Współadministratorem danych osobowych jest: 
1) Burmistrz  Karlina z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,                                     

78-230 Karlino, który  przetwarza dane w celu współpracy z Radą Seniorów.  
2) Rada Miejska w Karlinie – reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej                         

w Karlinie z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,78-230 Karlino, która 
przetwarza dane osobowe w celu powołania i współpracy z Radą Seniorów. 

3) Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, 78-230 Karlino ul. Parkowa 1, który przetwarza dane 
osobowe w celu zapewnienia siedziby dla Rady Seniorów. 

4)  Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,78-230 Karlino, który przetwarza dane w celu 
obsługi technicznej Rady Seniorów. 

2. Inspektor ochrony danych  
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: 
iod@karlino.pl. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) przyjęcia kandydatów do Rady Seniorów,  
2) udział w pracach Rady Seniorów, 
3) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) i e) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (tj. 
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na 
administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku 
z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;  
2) uchwały nr XLVI/500/14 Rady Miejskiej W Karlinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie oraz nadania jej Statutu  
(z póź. zmianami);  

3) obowiązek prawny wynikający z art. 56 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania 
sprawy 

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody, która udzielana 
jest w chwili, gdy przekazuje Pani / Pan dodatkowe dane osobowe, które nie wynikają wprost z 
przepisów prawa. 
 
4. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat od chwili ich pozyskania, zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie czasu, 
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dokumentacja zostanie poddana procesowi brakowania o ile zgodę na to wyrazi właściwe 
terytorialnie państwowe archiwum. Wyjątkiem są dane osobowe przekazane na podstawie 
dobrowolnej zgody, które zostaną usunięte po zakończeniu kadencji w Radzie Seniorów lub gdy 
wycofa Pani/Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie.  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
2) osoby wnioskujące o udzielenie informacji publicznej. 
3) osoby odwiedzającym oficjalny serwis internetowy Urzędu Miasta Karlino. 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana 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 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na które została udzielona zgoda na 

ich przetwarzanie  a nie są przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym 
inspektorem ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborach oraz pracach 
Rady Seniorów. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


