
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O MANDAT RADNEGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO
Dane kandydata:

1
Imię (imiona) i nazwisko  

2
Data urodzenia  

3
Adres zamieszkania i dane kontaktowe 
(numer telefonu, adres e-mail)

 

4
Adres do korespondencji (jeśli jest taki 
sam jak zamieszkania należy wpisać 
„jw.”)

 

5 Nazwa i adres podmiotu zgłaszającego 
kandydata:
 młodzieżowej rady (gminy, 
miasta, powiatu);
 samorządu studenckiego wyższej 
uczelni;
  osoby indywidualnej. *

 

6
Status

 Uczeń  
 Student*

7  Kandydat podstawowy (nie 
dotyczy osób indywidualnych)

  Kandydat rezerwowy (nie dotyczy 
osób indywidualnych)

* właściwe zaznaczyć

...................................................             ..............................................................
miejscowość i data wypełnienia

Oświadczenia kandydata:

          podpis przewodniczącego podmiotu zgłaszającego/
osoby indywidualnej
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na niniejszym
formularzu  zgłoszeniowym  w  celu  przeprowadzenia  procedury  wyboru  radnych
i uczestnictwa w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

...................................................   ..............................................................
miejscowość i data wypełnienia  podpis kandydata 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku
Województwa  Śląskiego.  W  przypadku  wyboru  wyrażam  zgodę  na  publikację  imienia
i nazwiska  na  stronach  prowadzonych  w  domenie  slaskie.pl  oraz  w  mediach
społecznościowych,  a  także  na  utrwalanie  i  publikację  mojego  wizerunku  w  związku
z pracami  Młodzieżowego  Sejmiku  Województwa  Śląskiego.  Wyrażam  zgodę  na
kandydowanie  i  potwierdzam  prawdziwość  danych  zawartych  w niniejszym  formularzu
zgłoszeniowym własnoręcznym podpisem.

...................................................   ..............................................................
miejscowość i data wypełnienia  podpis kandydata 

Oświadczenia opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich):

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  zamieszczonych
na niniejszym  formularzu  zgłoszeniowym  w  celu  przeprowadzenia  procedury  wyboru
radnych i uczestnictwa w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

...................................................                ..............................................................
miejscowość i data wypełnienia                          podpis opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na:

- kandydowanie mojej córki/mojego syna………………….………………………………
(imię i nazwisko)

do Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego;
- udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego mojego dziecka;
- utrwalanie  i  publikację  wizerunku  mojego  dziecka  i  uczestnictwa  w pracach
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.

...................................................                ..............................................................
miejscowość i data wypełnienia                          podpis opiekuna prawnego 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego oraz obsługujący go Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46.

 Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ewentualnego uczestnictwa w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Śląskiego i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie;
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji i pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego.
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