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Wzór elektronicznego formularza rekrutacyjnego 

 

 Wyrażam zgodę na kandydowanie i pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu. 

 

  Nie jestem zawieszony/a w prawach ucznia. 

 

1. Imię i nazwisko 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Data urodzenia* 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa szkoły z terenu miasta Opola 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres mailowy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numer kontaktowy 

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

6. Działałeś/aś już w  Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu/ jeśli tak w jakich latach, czym się 

zajmowałeś/aś? 

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

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

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

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

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

7. Działałeś/aś aktywnie na rzecz młodzieży, podaj formy? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Podaj motywację Twojego startu do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu? 

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

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

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

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

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

 

9. W tej części proszę o przedstawienie twojej propozycji rozwiązania następującego problemu, 

podczas którego będzie oceniana Twoja kreatywność, sposób podejścia do rozwiązania 

problemu, faktyczna jego realizacja i  realne osiągnięcie celu: 

 

Jesteś nowym członkiem Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu. Przedstaw projekt kampanii 

społecznej/ informacyjnej w oparciu o statutowe cele Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu. 

Zaproponuj możliwe działania w tej kwestii. Wskaż potencjalne źródła finansowania. Określ grono 

odbiorców oraz ewentualnych partnerów projektu. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wymagany załącznik: 

1. Lista poparcia z wykazem minimum 30 osób.  

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/Pana 

danych jest Miasto Opole, ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urząd@um.opole.pl,  

tel. (+48 77) 45 11 800. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: 

iod@um.opole.pl. 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku  

z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i wyłącznie 

w celu wyboru i obsługi Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu. Twoje dane mogą być przekazane innym odbiorcom, 

w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Posiadasz prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, 

wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Twoje dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podanie przez Ciebie 

danych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

kandydowania i pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu. 

*wiek (ukończone najpóźniej w dniu wyborów 13 lat i nie przekroczone 18 lat) 

  

mailto:urząd@um.opole.pl
mailto:iod@um.opole.pl
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Oświadczam, że popieram kandydata ……………………………………………………… na członka Młodzieżowej  

Rady Miasta w Opolu na kadencję 2021-2023. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia1 Nr telefonu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 

1 wiek od 13 do 18 lat. 

 
2od momentu dostarczenia listy poparcia kandydata na członka Młodzieżowej rady Miasta w Opolu wraz  

z wykazem osób popierających administratorem danych osobowych jest Miasto Opole ul. Rynek-Ratusz, kod 

pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urząd@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl. 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku  

z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i wyłącznie 

w celu poparcia kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu. Twoje dane nie będą przekazane innym 

odbiorcom. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa 

urzędu Ochrony Danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyboru członka Młodzieżowej Rady 

Miasta w Opolu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości poparcia kandydata do Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu. 


