
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 2020

osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony  w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  ogłaszanego przez Burmistrza
Pasłęka na podstawie ww. ustawy.

DANE DOTYCZACE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

A. Imię i nazwisko:

B. Kontakt telefoniczny:

C. Kontakt e-mail:

D. Nazwa i adres reprezentowanej organizacji
pozarządowej lub podmiotu prowadzącego
działalność pożytku publicznego:

E. Informacja,  czy  kandydat  jest  członkiem
organizacji  pozarządowej  lub  podmiotu
prowadzącego  działalność  pożytku
publicznego:

   TAK

   NIE 

Oświadczam, że:
1. Powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
2. Jestem obywatelami RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3. Nie reprezentuję organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
4. Nie podlegam wyłączeniu na podstawie art.  24 Kpa w związku z art.  15 ust.  2f ustawy o

działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

…………………………………………
Czytelny podpis kandydata

  …………………………………………………………………………..
Pieczęć oraz podpis

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



Klauzula informacyjna dla kandydatów/-tek wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert na rok 2020

1. zgodnie z art. 13 ust. 1, 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Miejski  w Pasłęku reprezentowany przez Burmistrza Pasłęka z  siedzibą przy pl.  św.
Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. 

3. administrator  powołała  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD).  Kontakt  z  inspektorem  danych  jest  możliwy  pod  adresem email:  iod@paslek.pl,  
nr telefonu: 55 248 20 01 wew. 70.

4. pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powierzenia i wspierania zadań publicznych.
5. odbiorcą Pani/Pana  danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wskazanego powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do

przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na
podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W  przypadku  powzięcia  informacji  o niezgodnym  z prawem  przetwarzaniem  w Urzędzie Miejskim  w  Pasłęku Pani/Pana  danych  osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych t.j. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie profilowania.
10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Jest  Pani/Pan  zobowiązana/ny  do  ich  podania.  Konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietna 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez Administratora danych,
w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz nazwa podmiotu, jaki reprezentuję wraz ze wskazaniem pełnionej w nim funkcji w celu wypełnienia
obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  Gminy  Pasłęk  w  2020  roku.  Ponadto
oświadczam,  że  niniejszą  zgodę  wyrażam  w  sposób  świadomy  i  dobrowolny.  Zgoda  nie  została  na  mnie  w  żaden  sposób  wymuszona.  Zostałam/-em
poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

____________________________________             ___________________________________
(miejscowość, data)                              (czytelny podpis)


