
FORMULARZ ZGtOSZENIOWY KANDYDATA UBIEGAJACEGO Sl^
0 MANDAT RADNEGO MLODZIEZOWEGO SEJMIKU WOJEWODZTWA

SLASKIEGOW2021 ROKU

(prosz^ wypetnic drukowanymi literami)

1. Imi? i nazwisko kandydata

2. Data urodzenia kandydata

3. Adres zamieszkania kandydata

4. Adres do korespondencji (jesli jest taki sam jak zamieszkania nalezy wpisac
Jw.")

5. Numertelefonu kandydata

6. Adres email kandydata

7. tmi^ i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego kandydata (nalezy uzupetnic jesli
kandydat jest osobq niepetnoletniq)

8. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego kandydata (nalezy uzupetnic
jesli kandydat jest osobq niepetnoletniq)

9. Nazwa i adres podmiotu zgtaszajqcego*

a mtodziezowej rady (gminy, miasta, powiatu)

a samorzqdu studenckiego wyzszej uczelni

1

a osoby indywidualnej (imi? i nazwisko wpisane w punkcie 1)

10. Status*

uczen D student
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11.Kandydat* ,

podstawowy
(nie dotyczy osob indywidualnych)

*wypetnic jednq z opcji

rezerwowy

(nie dotyczy osob indywidualnych)

Oswiadczam, iz:

1) Wyrazam.zgodg/wyrazam.zgodg.mojemydziecky.tpodoRiecznemyr.na:
a) kandydowanie na radnego Mtodziezowego Sejmiku Wojew6dztwa Slqskiego,
oraz w przypadku wyboru na radnego Mtodziezowego Sejmiku takze na:
a) uczestnictwo w pracach Mtodziezowego Sejmiku, zgodnie z jego regulaminem,
b) uczestnictwo w dziataniach adresowanych do mtodziezy,
c) uczestnictwo w dziataniach informujqcych o pracach Mtodziezowego Sejmiku;

2) Wyrazam zgod? na przetwarzanie przez Zarzqd Wojew6dztwa 6lqskiego danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu w celu:
a) wyboru radnego Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa 6lqskiego,
oraz w przypadku wyboru na radnego Mtodzie^owego Sejmiku takze w celach:
a) uczestnictwa w pracach Mtodziezowego Sejmiku, zgodnie z jego regulaminem,
b) uczestnictwa w dziataniach adresowanych do mtodziezy,
c) uczestnictwa w dziataniach informujqcych o pracach Mtodziezowego Sejmiku;

3) Mam wiedz?, ie w czasie prac radnych Mtodzietowego Sejmiku Woj'ew6dztwa Slqskiego b?dzie
powstawac dokumentacja fotograficzna oraz nagrania wideo w celach dokumentacyjnych, promocyjnych
oraz informacyjnych (w tym transmisji i publikowania online nagrari obrad Mtodziezowego Sejmiku
Wojew6dztwa Slqskiego);

4) W zakresie rozpowszechniania wizerunku:
D Wyrazam nieodpfatnie zgod?* Wojew6dztwu 6lqskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).swojegp.wizerynky./wizerynky
molego.dziecka.(podopiecznego)* zawartego w ww. materiatach.
Rozpowszechnianie b^dzie miato miejsce w celu informowania i promocji wydarzeri, w kt6rych b^dzie brat
udziat radny Mtodziezowego Sejmiku, za posrednictwem:

a) stron www: slaskie.pl, mlodzi.slaskie.pl;
b) kanat6w spoteczno6ciowych Wojewodztwa 6lqskiego;
Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.

5) Bior? petnq odpowiedzialno§6 za bezpieczeristwo .swoje/mojecLo.dziecka.(Rodop.iecznego}* podczas
dojazd6w na wszelkie spotkania oraz udziat w pracach/dziataniach Mtodziezowego Sejmiku Wojew6dztwa
6lqskiego;

6) Zostatem poinformowany, \i przystuguje mi prawo do cofni^cia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie wysytajqc wiadomo66 na adres email: mlodzi@slaskie.pl lub na adres
inspektora ochrony danych: daneosobowe@slaskie.pl. Cofni^cie zgody nie b?dzie mia(o wptywu na
przetwarzanie, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem;

7) Zapoznafem/am si? z tresciq Regulaminu Mtodziezowego Sejmiku Wojew6dztwa 6lqskiego oraz
akceptuj? wszystkie jego postanowienia;

8) OSwiadczam, iz j'a

(Imi? i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
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jestem rodzicem/opiekunem prawnym niepetnoletniego deklarujqcego ch?6 udzialu w pracach/dziafaniach
Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa 6laskiego. Zapoznatam/em si^ z Regulaminem MtodziezowegoSejmiku Wojew6dztwa 6lqskiego i wyrazam zgod? na udziat

_L 1 1
(Imi? i nazwisko dziecka/podopiecznego)

wwyzej wymienionych dziataniach (nalezy uzupetni6jesli kandydatjest osobq niepe»noletniq).

* zaznaczyf; wtasciwe

Informacje dotyczqce przetwarzania danych osobowych

Napodstawieart. 13ust. 1 i 2 ogolnegorozporzqdzenia UE o ochronie danych nr 2016/6792dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Wojew6dztwa Slqskiego z siedzibq
w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2. Zostata wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony
danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe b^dq przetwarzane w nast^pujqcych celach:
a) wyboru radnych Mtodziezowego Sejmiku Wojew6dztwa Slqskiego, w tym wyfonienia list rezewowych,
b) prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji.

W przypadku wyboru na radnego M<odziezowego Sejmiku dane b^dq przetwarzane takze w celach:
a) organizacji i uczestnictwa w pracach Mtodziezowego Sejmiku, zgodnie z jego regulaminem,
b) organizacji dziatan adresowanych do mtodziezy - moze obejmowac takze upublicznienie wizerunku,
c) informowania o dziataniach Mtodziezowego Sejmiku - moze obejmowad; takze upublicznienie

wizerunku.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych sq:
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 [it. a rozporzqdzenia),
• zawarta umowa lub dziatania prowadzqce do zawarcia takiej umowy - je61i dotyczy, w przypadku

uczestnictwa w wydarzeniach kierowanych do radnych (art. 6 ust, 1 lit. b rozporzqdzenia),
obowiqzek prawny ciqzqcy na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporzqdzenia) wynikajacy z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - art. 6,

4. Pani/Pana dane osobowe b^dq ujawniane osobom upowaznionym przez administratora, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepis6w prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku
korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji
elektronicznej), podmiotom realizujqcym archiwizacj$ oraz obstug^ teleinformatycznq Urz^du
Marszatkowskiego Wojewodztwa Slqskiego, odbiorcom materia<6w informacyjnych dotyczqcych
dziatalnosci Mtodzie2owego Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego, wykonawcom ustug zwiqzanych
z dziataniami Mtodziezowego Sejmiku.
Ponadto w zakresie stanowiqcym informacj$ publicznq dane b^dq ujawniane kazdemu
zainteresowanemu takq informacjq lub publikowane na stronie Urz^du w domenie slaskie.pl oraz
w mediach spofeczno^ciowych w zakresie podania imienia, nazwiska oraz wizerunku radnego
Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa 6lqskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe b?dq przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od momentu
zakonczenia sprawy. Po uptywie tego okresu akta sprawy zostanq przekazane do Archiwum
Partstwowego.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo dost?pu do treSci swoich danych oraz prawo zqdania ich sprostowania,
usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych
Osobowych.

7. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem wyboru na radnego
Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego. Konsekwencjq niepodania danych osobowych b$dzie
brak mo^liwo^ci wyboru na radnego Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa 6lqskiego lub zaprzestanie
wspdtpracy.
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8. Pani/Pana dane osobowe nie b^dq wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o ktorym mowa w art. 22 rozporzqdzenia.

miejscowosc i data podpis kandydata

podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata
(nalezy uzupe<nic jesli kandydat jest osobq

niepetnoletniq)

miejscowosc i data podpis przewodniczqcego mtodziezowej rady1/
samorzqdu studenckiego2/
cztonka Zarzqdu Powiatu3

Podpis pod zgtoszeniem kandydata dokonanym przez mtodziezowq rad? gminy lub mtodziezowq rad? miasta
dziatajqcq na podstawie art. 5b Ustawy o samorzqdzie gminnym sktada przewodniczqcy mtodziezowej rady,
Podpis pod zgtoszeniem kandydata dokonanym przez samorzqd studencki sktada przewodniczqcy samorzqdu
studenckiego.
3 Podpis pod zgtoszeniem kandydata dokonanym przez mtodziezowe rady powiatow dzialajqce na podstawie
uchwaty rady powiatu lub inne reprezentacyjne data konsultacyjne mtodziezy dziatajqce w charakterze
mtodziezowej rady uznane przez samorzqd powiatu sktada cztonek Zarzqdu Powiatu.
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