Formularz zgłoszenia
przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prószków w zakresie
pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 r.
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię
i
nazwisko
kandydata
do
reprezentacji organizacji pozarządowej lub

I.

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

II.

Telefon kontaktowy

III.

Adres e-mail

IV.

w zakresie współpracy z administracją publiczną
oraz w przygotowywaniu wniosków o dotacje lub
informacje o realizowanych zadaniach publicznych

V.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCJ SFERZE ZADANIA
PUBLICZNEGO: pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia

Opis doświadczenia kandydata

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;
- nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej
bezstronności;
- w ostatnich 2 latach od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byłem członkiem władz
jakiegokolwiek z wnioskodawców biorących udział w konkursie;
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2018 r. poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w
komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Prószkowa;
- zostałem poinformowany/-a, że:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Prószkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.
W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl bądź na
adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zleceniodawca przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art.
6 ust. 1 lit. e) RODO – tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi;
Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Prószkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych,
doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
•
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
•
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•
prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
•
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych;
•
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
Zleceniobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia
ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji interesu prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody.
Nie przekazujemy danych Zleceniobiorcy poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

.............................................
(czytelny podpis kandydata)

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ I/LUB
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH

1.Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej do opiniowania ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prószków w zakresie pomocy społecznej oraz promocji i
ochrony zdrowia w 2019 r.
2.Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – potwierdzające zgłoszenie kandydata
do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej
Nazwa podmiotu oraz nazwa
i numer dokumentu
stwierdzającego sposób
reprezentacji podmiotu (np.
KRS lub innego rejestru)

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

1)

1)

2)

2)

……………………., dnia …................. 2019 r.

