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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu  

dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATA  

NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
  

I. Dane kandydata: 
 

1. 
Imię (imiona) i nazwisko 

 
 

2. 
Data urodzenia 

 
 

3. 
Adres zamieszkania 

 
 

4. 

Adres do korespondencji (wypełnić 

w przypadku, gdy jest on inny niż adres 

zamieszkania 

 

5. 
Adres e-mail 

 
 

6. Numer telefonu  

7. 

Dane rodzica/opiekuna prawnego – 

wypełnić w przypadku kandydatów 

niepełnoletnich (imię i nazwisko, adres  

e-mail, numer telefonu) 

 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………….……

                              

     Miejscowość i data                          Podpis  kandydata 

 

 

 

 

       ……..…………………………………. 

       Podpis rodzica/opiekuna (jeśli dotyczy) 



2 

 

 

II. Załączniki do formularza: 

 

Nr załącznika Opis załącznika (praca konkursowa, rekomendacja, dokument 

potwierdzający społeczną działalność) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………….……

                              

     Miejscowość i data                          Podpis  kandydata 

 

 

 

 

       ……..…………………………………. 

       Podpis rodzica/opiekuna (jeśli dotyczy) 
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  III. Oświadczenie   

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i spełniam warunki określone w § 9 ust. 1 Statutu. 

 

Wyrażam zgodę na wejście w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, a także udział w jego pracach.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z § 4 Statutu członkowie Młodzieżowego Sejmiku 

działają społecznie i nie pobierają za swoją działalność wynagrodzenia. Im i ich rodzicom lub 

opiekunom prawnym w przypadku niepełnoletnich członków Młodzieżowego Sejmiku 

przysługuje zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju związany z aktywnością 

Młodzieżowego Sejmiku.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

poz. 1000), wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla 

kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

- publikację mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej: www.sejmik.kujawsko-

pomorskie.pl oraz w mediach społecznościowych; 

- nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą 

w Toruniu, Plac Teatralny 2, w związku z pracami Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i jego komisji.  

 
 Klauzula informacyjna 

 

Złożenie niniejszego oświadczenia jest   niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji oraz  pracach Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego 

2) Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną; 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl; 

4) Moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz udziału w pracach Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

5) Moje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych;  

6) Podawane dane będą przechowywane w Urzędzie przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.); 

7) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do 

ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia 

tych danych; 
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8) Posiadam prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna 

do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z 

uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji; 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec 

mnie nie zostanie zrealizowane;  

11) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

12) Urząd nie zamierza przekazywania moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………….……

                              

     Miejscowość i data                          Podpis  kandydata 

 

 

 

 

       ……..…………………………………. 

       Podpis rodzica/opiekuna (jeśli dotyczy) 


