
Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych powoływanych do
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Informacja o kandydacie
na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert 

na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji konkursowej:

2. Adres kontaktowy kandydata:

3. Telefon kontaktowy kandydata:

Opis  zaangażowania  kandydata  na  członka  Komisji  konkursowej  w  działalność
organizacji/podmiotu wymienionych w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:

1) Nazwa organizacji/podmiotu:

2) Funkcja:

3) Krótkie uzasadnienie wyboru:

Oświadczam, że:
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie  reprezentuję  organizacji  pozarządowej  lub podmiotu  wymienionego w art.  3  ust.  3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącym udział w konkursie.
3. Nie podlegam wyłączeniu określonym w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych.
5. Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
6. Zapoznałem 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.



Podpis kandydata na członka Komisji:

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. Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej.

podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania organizacji/podmiotu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel.
32 459 04 00, adres e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl. Siedzibą Administratora Danych jest
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.

2. Administrator  Danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Kontakt  z  IOD możliwy  jest
poprzez adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod numerem  tel. 32 459 05 72.
Z  IOD  mogą  się  Państwo  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO , w celu
uczestnictwa w pracach komisji  powoływanych do opiniowania  ofert  złożonych w otwartych
konkursach ofert na wspieranie zadań publicznych. Następnie dane osobowe będą przetwarzane
w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, otrzymania
kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo skargi
do organu nadzoru na zasadach wskazanych w RODO. 

5. Pełna treść  klauzuli  informacyjnej  jest  dostępna na stronie  internetowej  Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce
Ochrona danych osobowych oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4B.


