Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji
Postanowienia ogólne

I.
1.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Naboru do Młodzieżowej Rady
Klimatycznej drugiej kadencji, które uczestnik Naboru, o którym mowa w punkcie II (dalej
.„Kandydat”), akceptuje w chwili przystąpienia do Naboru.

2.

Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 25 października 2022 r.

3.

Udział w Naborze jest nieodpłatny i dobrowolny.
II.

1.

Uczestnik Naboru

Kandydatem może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia Naboru (tj. w dniu 1 czerwca
2022 r.) ma ukończone 15 lat, a jednocześnie nie ma ukończonych 26 lat.

2.

Kandydatami nie mogą być pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska (dalej
„Organizator”), a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliżej rodziny
uważa się: zstępnych, rodzeństwo, małżonków lub dzieci małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.

3.

Kandydatami nie mogą być także członkowie Młodzieżowej Rady Klimatycznej pierwszej
kadencji oraz członkowie Młodzieżowej Rady Ekologicznej.
III.

1.

Miejsce i zasady Naboru

Kandydat przystępując do Naboru, przesyła Organizatorowi wypełniony i podpisany Formularz
zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i
Środowiska drugiej kadencji (dalej „Formularz”), dostępny na stronie internetowej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK. W imieniu
małoletniego Kandydata Formularz podpisuje jego rodzic lub opiekun prawny.

2.

Zgłoszenie do Naboru odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez przesłanie pocztą
elektroniczną skanu wypełnionego i podpisanego Formularza lub Formularza podpisanego
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

na

adres

poczty

elektronicznej

nabor.mrk@klimat.gov.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Młodzieżowa Rada Klimatyczna
– Nabór na drugą kadencję”.
3.

Organizator dopuszcza możliwość jednokrotnego zwrócenia się za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Kandydata z prośbą o uzupełnienie braków formalnych w przesłanym
Formularzu. Kandydat ma dwa dni kalendarzowe na uzupełnienie braków formalnych od dnia
otrzymania e-maila od Organizatora. Po tym terminie przesłany poprawiony Formularz nie
będzie uwzględniony, a kandydatura nie będzie rozpatrywana.
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4.

Przyjmowanie zgłoszeń w Naborze będzie trwało od dnia ogłoszenia Naboru, tj. od 1 czerwca
2022 r. do 30 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu e-maila na serwer Organizatora).

5.

Kandydaci, którzy zostaną wybrani do powołania na członków Młodzieżowej Rady
Klimatycznej, zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacja

o

wynikach

Naboru

zostanie

również

zamieszczona

na

stronie

https://www.gov.pl/web/klimat/MRK.
IV.
1.

Zasady udziału w Naborze

Zgłoszenie podlega weryfikacji przez pracowników Organizatora w oparciu o kryteria formalne
(prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz) i merytoryczne (ocena kreatywności,
motywacji do podjęcia działalności w ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej,
doświadczenia Kandydata, krytycznego myślenia i argumentacji oraz poprawności wypowiedzi
pisemnej).

2.

Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy wiekowe:
I. grupa wiekowa: < 20 lat (osoby, które w dniu ogłoszenia Naboru nie mają
ukończonych 20 lat),
II. grupa wiekowa: ≥ 20 lat (osoby, które w dniu ogłoszenia Naboru kończą lub mają
ukończone 20 lat).

3.

Z I. grupy wiekowej: < 20 lat, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden Kandydat z
najwyższą oceną merytoryczną, tj. łącznie wybranych zostanie maksymalnie 16 Kandydatów.

4.

Z II. grupy wiekowej: ≥ 20 lat, zostanie wybranych 16 Kandydatów z najwyższą oceną
merytoryczną, bez podziału na województwa.

5.

W sytuacji, gdy z danego województwa w I grupie wiekowej nie wpłynie żadne zgłoszenie lub
wpłyną zgłoszenia niespełniające kryteriów formalnych lub zgłoszenia, które podczas oceny
merytorycznej nie uzyskają minimum 20% maksymalnej do uzyskania liczby punktów,
pracownicy Organizatora oceniający zgłoszenia wskażą na to miejsce kolejnego Kandydata z
najwyższą oceną merytoryczną w I grupie wiekowej, a w przypadku braku możliwości
wskazania takiego Kandydata - pracownicy Organizatora oceniający zgłoszenia wskażą na to
miejsce kolejnego Kandydata z najwyższą oceną merytoryczną w II grupie wiekowej, który nie
został wybrany do grona 16 Kandydatów z najwyższą oceną merytoryczną w II grupie
wiekowej.

6.

Wyniki oceny formalnej lub merytorycznej danego Kandydata będą udostępniane na jego
wniosek zgłoszony Organizatorowi w terminie 1-go miesiąca od dnia opublikowania wyników
Naboru. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy złożyć za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres nabor.mrk@klimat.gov.pl albo pocztą tradycyjną na adres
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Organizatora. Udostępnienie nastąpi w terminie 1-go miesiąca od dnia powołania członków
Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji.

V.

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z uczestnictwem w naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej
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):
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą
w Warszawie (00-922), ul. Wawelska 52/54.

2.

Kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

jest

możliwy

pod

adresem

e-mail:

inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru i ogłoszenia
wyników naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, z późn. zm.) oraz wypełnienia
obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 i 1747).

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo Klimatu i
Środowiska zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych, jak również
osoby odwiedzające stronę internetową/ profile w mediach społecznościowych Ministerstwa
Klimatu i Środowiska .

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia przesłania Formularza.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
oraz prawo do:
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5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych naruszono przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych
skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia z udziału w Naborze i zniszczeniem Formularza.

VI.
1.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.

W przypadku zmiany danych kontaktowych Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za
skutki niedoręczenia Kandydatowi korespondencji związanej z realizacją Naboru.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Naboru. Informacja
o zmianach Regulaminu lub odwołaniu Naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora.
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