
Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej 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 zadań
publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na 2022 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
wymienionego  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

INFORMACJA  ADMINISTRATORA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  (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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego z
siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4 reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski
oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail  iod@wodzislaw-slaski.pl     lub listownie na
adres Administratora;

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu Twojego uczestnictwa w pracach komisji
powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych miasta Wodzisławia Ślaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na podstawie art. 6.1 c i 6. 1 e RODO; 

4. Twoje  dane  będą  przekazywane  wyłącznie  do  podmiotów  uprawnionych  na  podstawie
przepisów prawa;

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie załatwiania sprawy, dla potrzeb której
zostały  zebrane.  Po spełnieniu celu dla którego dane zostały  zebrane,  dane mogą być
przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa w tym zakresie;

6. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia
danych. Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych;

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – Warszawa (00-193), ul. Stawki 2;

8. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  ma  charakter  dobrowolny.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w procesie zgłoszeniowym
kandydata  na  członka  komisji  konkursowej.  Podstawę  prawną  przetwarzania  Twoich
danych stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.).

mailto:iod@wodzislaw-slaski.pl

