
 

 

 
 

 
 
 

KOMUNIKAT 
PRZEWODNICZĄCEGO 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 

w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz nadania mu statutu 

   

 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego  

zawiadamia, że: 

 

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały w sprawie utworzenia 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu. 

 

 

 

Z treścią projektu Statutu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 w sekretariacie Kancelarii 

Sejmiku, na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce Ogłoszenia i komunikaty 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządu Województwa Pomorskiego. 

 

Uwagi i komentarze można składać w terminie od 10 czerwca do 10 lipca 2022 roku 

za pomocą: 

1) środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: sejmik@pomorskie.eu  

lub  

2) pisemnie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Kancelaria Sejmiku – konsultacje społeczne 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Pomorskiego.  
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie 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 – RODO informujemy, że: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe 
nasze dane kontaktowe to: e-mail sejmik@pomorskie.eu, Kancelaria Sejmiku, tel.: 58 
32 68 736.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 
32 68 518. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych będą przetwarzane w celu 
zebrania uwag i komentarzy w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 
i e RODO w zw. z art. 10 a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy 
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami 
i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację 
publiczną Pani/Pana dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 
obowiązującego nas okresu archiwizacji, tj. 25 lat w zakładowym archiwum, następnie 
zostaną przekazane do archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie.   

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu  lub ograniczenia 
przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy, a 
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych. 
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