
Formularz zgłoszenia 
kandydata do 

Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 
 

1. Imię i nazwisko...................................................................... 

2. Stały adres zamieszkania: Katowice 

3. Data urodzenia.................................. 

4. Klasa.................................................. 

5. Szkoła...................................................................................................................... 

 

 

Oświadczenie kandydata - 

zgoda na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

 

       Ja, niżej podpisany/a oświadczam że jestem pełnoletni/a, posiadam bierne prawo wyborcze 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, mieszkam w Katowicach i wyrażam zgodę 
na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice w dniu 3 października 
2022 r. 

 
….......................                                                                                ….............................. 
           Data                                                                                            Czytelny Podpis  

 
lub (jedynie w przypadku uczniów poniżej 18 roku życia) 

 
       Ja, niżej podpisany/a oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym 
małoletniego/j............................................................................., który/a posiada bierne prawo 
wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i wyrażam zgodę na jego/jej 
kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice w dniu 3 października 2022 
r. 

 
 
….......................                                     …..................................….................................. 
           Data                                            Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
Do niniejszego zgłoszenia ponadto dołączono: 
-  listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 uczniów szkoły zamieszkałych w 
Katowicach 
 

Zgłoszenia dokonał w dniu: ...............................................2022 r. 

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

Zgłoszenie przyjął: ........................................................................................................ 

                                                           ................................................................... 
                                                      Podpis przyjmującego zgłoszenie 

                                                           członka Komisji Wyborczej 
                                                                 Młodzieżowej Rady Miasta Katowice 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, 
z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod 
numerem telefonu 32-357-08-13. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury wyborów 
radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice na podstawie art. 5b ust. 10 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XLIV/988/22 Rady 
Miasta Katowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Katowice i nadania jej statutu tj. w związku z art. 6. ust. 1 lit. e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu wykonywania 
zadań publicznych jeżeli przepis prawa nakłada na Administratora taki obowiązek. 

5. Pani/Pana dane będą osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres wynikający 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, 
że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepis RODO - na adres Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kandydowania 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości kandydowania do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu. 

 


