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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ 

O MANDAT RADNEGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU 

 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 
1. Imię i nazwisko kandydata 

                        

 

2. Data urodzenia kandydata 

        

 

3. Adres zamieszkania kandydata 
                        

                        

 

4. Numer telefonu kandydata 
         

 

5. Adres email kandydata 
                        

 

6. Adres do korespondencji (jeśli jest taki sam jak zamieszkania należy wpisać „jw.” 
                         

                         

 

7. Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego* 

 młodzieżowej rady (gminy, miasta, powiatu) 
                        

                        

 samorządu studenckiego wyższej uczelni 

                        
                        

 osoby indywidualnej (imię i nazwisko wpisane w punkcie 1) 

 

8. Status* 

 uczeń  student

9. Kandydat*  

 podstawowy  

 (nie dotyczy osób indywidualnych) 

 rezerwowy  

(nie dotyczy osób indywidualnych) 
 

*wypełnić jedną z opcji 

 

  

   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, 

ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 

daneosobowe@slaskie.pl; 
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2019 – 2021. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit a). Konsekwencją wycofania zgody będzie 

brak możliwości wyboru kandydata do Młodzieżowego Sejmiku. 

4) dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz 

archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania, również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach realizacji wyborów uzupełniających i działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego w latach 2019 - 2021; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych; 

 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 

r. i jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie odrzucenie  formularza z uwagi na braki formalne;  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o którym mowa w art. 22. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Śląskiego moich danych osobowych zawartych na 

niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

...................................................         .............................................................. 

miejscowość i data 

 

 

  

 

podpis przewodniczącego młodzieżowej rady1/ 

samorządu studenckiego2/ 

osoby indywidualnej3/ 

członka Zarządu Powiatu4 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                                 
1 Podpis pod zgłoszeniem kandydata dokonanym przez młodzieżową radę gminy lub młodzieżową radę miasta działającą 

na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym składa przewodniczący młodzieżowej rady 
2 Podpis pod zgłoszeniem kandydata dokonanym przez samorząd studencki składa przewodniczący samorządu 

studenckiego 
3 Podpis pod zgłoszeniem osoby indywidualnej składa sam kandydat 
4 Podpis pod zgłoszeniem kandydata dokonanym przez młodzieżowe rady powiatów działające na podstawie uchwały 

rady powiatu lub inne reprezentacyjne ciała konsultacyjne młodzieży działające w charakterze młodzieżowej rady 

uznane przez samorząd powiatu składa członek Zarządu Powiatu 
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Oświadczenia kandydata (w przypadku osób pełnoletnich): 

   

Wyrażam zgodę na: 

 kandydowanie do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego; 

 udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  

 utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz mojego wizerunku na stronach prowadzonych w domenie 

slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego. 

Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  

 potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym własnoręcznym 

podpisem;  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, 

ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 

daneosobowe@slaskie.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2019 – 2021. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit a). Konsekwencją wycofania zgody będzie 

brak możliwości wyboru kandydata do Młodzieżowego Sejmiku, a po jego ewentualnym wyborze wycofanie zgody 

spowoduje wygaśnie mandatu radnego;  

4) dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto 

w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, 

nazwiska oraz wizerunku radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz 

archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania, również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach realizacji wyborów uzupełniających i działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego w latach 2019 - 2021; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 

r. i jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie odrzucenie  formularza z uwagi na braki formalne;  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o którym mowa w art. 22. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Śląskiego moich danych osobowych zawartych na 

niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

      ...................................................   ................................................... 

      miejscowość i data wypełnienia   

 

podpis kandydata 

 

 

 

  



4 

 

Oświadczenia opiekuna prawnego kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich): 

Wyrażam zgodę na: 

 kandydowanie mojego dziecka 
                        

(imię i nazwisko) 

do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego; 

 udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego mojego dziecka; 

 utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka na stronach prowadzonych 

w domenie slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Śląskiego; 

 leczenie oraz przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

 biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas dojazdów na wszelkie spotkania 

oraz udział w pracach związanych z pełnieniem funkcji  radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego; 

 moje dziecko zapoznało się i zgadza się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; 

2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: 

daneosobowe@slaskie.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji wyborów 

uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2019 – 2021. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1. lit a). 

Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wyboru kandydata do Młodzieżowego Sejmiku, a po jego 

ewentualnym wyborze wycofanie zgody spowoduje wygaśnie mandatu radnego;  

4) dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto 

w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl oraz w mediach społecznościowych w zakresie podania imienia, 

nazwiska oraz wizerunku radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego; 

5) dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji 

kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od ich zebrania, również pomimo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji wyborów uzupełniających i działalności Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2019 - 2021; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 

r. i jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie odrzucenie  formularza z uwagi na braki formalne;  

8) dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Śląskiego moich danych osobowych zawartych na 

niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na radnych oraz działalności Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2021. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

...................................................                 .............................................................. 

miejscowość i data wypełnienia 

 

  

 

               podpis opiekuna prawnego kandydata 

 
 


