Uchwała Nr 433/8783/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na Delegatów Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 10b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 5 uchwały nr XLVII/797/22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Ogłasza się nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
§2
1. Ogłoszenie, o którym mowa w §1stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie publikuje się na:
1) Stronie Internetowej www.sejmik.podkarpackie.pl.
2) BIP Województwa Podkarpackiego.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Sejmiku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 433/8783/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 października 2022 r. .

Ogłasza się nabór kandydatów na Delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
1. Młodzieżowy Sejmik będzie składał się z 33 delegatów.
2. Delegaci Młodzieżowego Sejmiku będą reprezentować proporcjonalnie pięć
okręgów wyborczych odpowiadających terytorialnie okręgom wyborczym do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Kandydatem na Delegata Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego;
2) ukończyła 17 lat, a nie ukończyła 22 roku życia.
4. Kandydaci wybierani są na podstawie przesłanych zgłoszeń zawierających
informacje o kandydacie.
5. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego ogłoszenia o naborze należy przesłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie; al. Łukasza
Cieplińskiego

4,

35-010

Rzeszów,

dostarczyć

osobiście,

lub

pocztą

elektroniczną na adres: sejmik@podkarpackie.pl.
6. Do formularza dołączona jest rekomendacja podmiotu oraz oświadczenie,
z wymaganym podpisem kandydata.
7. Kandydaci jako uzupełnienie do formularza mogą złożyć swoje CV wraz
z załącznikami np. listy gratulacyjne, dyplomy, referencje.
8. Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 listopada 2022 r.
9. Zgłoszenia nadesłanie po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Wyboru

Delegatów

dokonuje

powołana

Podkarpackiego Komisja Wyborcza.

przez

Zarząd

Województwa

Załącznik
do ogłoszenia o naborze kandydatów na Delegatów
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
NA DELEGATA
MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

I.

Dane kandydata

Imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

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

Adres:……………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Tel.
……………………………………………

e-mail
…………………………………………….

Adres do korespondencji (jeśli jest inny
niż adres zamieszkania)

II.

Informacje o kandydacie:

1. Opisz swoje doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej
a szczególnie młodzieży w swoim mieście/gminie/powiecie z podaniem
organizacji/instytucji/grup w jakich działasz (do 1500 znaków).
Dopuszcza się możliwość dodania załączników.

2. Do niniejszego zgłoszenia załączam CV, wraz z załącznikami (opcjonalnie)

………………………………………..
Miejscowość i data wypełnienia

…………………………………….……
Podpis kandydata

formularza zgłoszeniowego
III.

Rekomendacje

Niniejszym rekomendujemy
………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
jako kandydata na Delegata Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Uzasadnienie rekomendacji (do 1500 znaków).

……………………

…………………...................

Miejscowość i data wypełnienia

Podpis osoby reprezentującej
podmiot udzielający rekomendacji

IV.

Oświadczenie

☐

Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Młodzieżowego
Województwa Podkarpackiego i spełniam warunki określone w § 7 Statutu.

☐

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, a także społeczny udział w jego pracach.

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 2018 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), wyrażam zgodę na:
☐

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
kandydata na Delegata Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
pozostałych danych przekazanych wraz z formularzem zgłoszeniowym;

☐

publikację mojego
zgłoszeniowym na
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 Podkarpackiego
z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w związku z pracami
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego;

☐

jestem świadomy/świadoma, że mam prawo dostępu do treści moich danych
i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, że w każdym czasie mogę
odwołać zgodę, co będzie skutkować zakończeniem uczestnictwa w postępowaniu
rekrutacyjnym, ale nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych do czasu
wycofania zgody.

imienia i nazwiska oraz danych zawartych w formularzu
stronie internetowej sejmik.podkarpackie.pl oraz w mediach

………………………………………..

…………………………

Miejscowość i data
V.

Podpis kandydata

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa
Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 ustawy
o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2020, poz.1668 t.j.)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane tzn. każdorazowo do końca aktualnej kadencji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz zgodnie z terminami określonymi
przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej,
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl
obowiązujących przepisów,
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych
zadań Marszałka oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw.
W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

