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Załącznik nr 2 

 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
DLA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WYBORCZEJ 

W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2022 ROKU 

 

Jako pełnomocnik* - osoba upoważniona przez samorząd uczniowski szkoły 

ponadpodstawowej, samorząd studencki uczelni wyższej, organizację pozarządową, 

młodzieżową radę powiatu, gminy, miasta 

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

(imię i nazwisko) 

 

zgłaszam kandydaturę: 

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

(imię i nazwisko kandydata) 

 

zamieszkałego ................................................................................................................. 

(adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

do składu Komisji Wyborczej dotyczącej Wyborów Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego w 2022 roku. 

 

 

................................................................   Tel. kontaktowy ................................. 

     (data, podpis kandydata na Członka Komisji/ 

                    czytelnie imię i nazwisko 

 

 

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

data i podpis zgłaszającego/ 

                    czytelnie imię i nazwisko 

 

Formularz w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z napisem: NIE 

OTWIERAĆ! do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub odesłać pocztą na adres: 

Departament Edukacji Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

z dopiskiem: Rekrutacja do Komisji Wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

______________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, 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 

(inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) wyłonienia składu Komisji Wyborczej w Wyborach Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego w 2022 roku oraz przeprowadzenia wyborów, 

b) prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: 

• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) 

wynikający z art. 10b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa oraz 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/39/11/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego; 

• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) 

wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz Rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub  

kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji 

elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację 

oraz obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odbiorcom 

materiałów informacyjnych dotyczących działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Śląskiego, wykonawcom usług związanych z działaniami Młodzieżowego Sejmiku. 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Urzędu w domenie slaskie.pl  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat od 

momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do 

Archiwum Państwowego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich  

sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem wyboru 

na Członka Komisji Wyborczej w Wyborach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego 

i uczestnictwa w jej pracach. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa w tych działaniach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

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

 

………………………………………   …………………………………………………… 

miejscowość i data      podpis kandydata/ rodzica, opiekuna prawnego, 

      jeśli kandydat jest osobą niepełnoletnią 


