
…....................................................                                                   …...................................... 
(pieczęć organizacji pozarządowych/podmiotu                                                                                        data 
  wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy*)   

Wskazanie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu określonego w art. 3 ust.3 ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty 

w otwartych konkursach organizowanych przez Gminę Wielowieś na rok 2023 

DANE DOTYCZĄCE OSOBY WSKAZANEJ NA CZŁONKA KOMISJI

I. Imię i nazwisko

II
.

Adres zamieszkania

II
I

Telefon stacjonarny/ komórkowy

I
V.

Adres e-mail

V. WSKAZANIE  DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ 
DLA ZADANIA PUBLICZNEGO

Zaznaczyć w kratce znakiem x

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2 Ochrona i promocja zdrowia

                                                                         
                                                                                                                …................................................... 

                                                                                                                  (podpis osoby/osób upoważnionych do składania  
                                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu organizacji 

pozarządowej  
                                                                                                                                                             podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy*)



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym przekazanie do publicznej 
wiadomości informacji o ewentualnym wyborze na członka komisji konkursowej z podaniem imienia 
i nazwiska. 

 ……………………           …………………………………………  
( miejscowość, data)                                ( podpis kandydata) 

1. DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH DLA ZADAŃ 
PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ 

2. Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 
3. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych 

przez organizatora naboru.    

…....................................................    …………………………. 
           (imię i nazwisko)                        (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś z siedzibą w 44-187 Wielowieś,  
ul. Główna 1, tel: 32 237 85 00   e-mail sekretariat@wielowies.pl (dalej: Administrator) 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez 
Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD", tel. 32 237 85 00,  
oraz mailowo: iod@wielowies.pl  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja zgłoszeń na kandydata komisji konkursowej 
powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w 2023 r. na terenie 
Gminy Wielowieś, wyłonienie członków komisji konkursowej oraz realizacja konkursu. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność 
pożytku publicznego i o wolontariacie  

5. Pana /Pani dane zostały pozyskane od podmiotu uprawnionego do występowania z formularzem  zgłoszeniowym na 
kandydata na członka komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo 
do sprzeciwu  oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa),   

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu 

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych , w tym 
podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również 
operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 
zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

mailto:iod@wielowies.pl


* należy rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


