
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

członka komisji konkursowej oceniającej wnioski w konkursach na realizację zadań 

publicznych organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

w 2019 r. 

I. Dane organizacji pozarządowej: 

Nazwa …………………………………………………………………………….…………....,  

adres siedziby ………………………..………………….., adres do korespondencji 

…………………………………, tel. …………………………, e mail ……………………….. 

 

 

…………..…………………….   ……………………………..………….. 
Pieczęć organizacji      Data i podpis Prezesa lub osoby upoważnionej 

 

 II. Dane osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko ……………………………., adres …………………………………………… 

nr tel. ………………., e mail ………………., funkcja w organizacji ……………………...….  

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszanej do udziału w pracach 

komisji konkursowej: 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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 zwanym w dalszej części RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych   zawartych formularzu  

zgłoszeniowym         

                                                                                          TAK              NIE 
Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych objętych 

formularzem jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem danych niezbędnych 

do rozpatrzenia zgłoszenia do składu Komisji konkursowej na podstawie art. 15 pkt 2d 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 

 

 

              …………………………………….. 
                         Data i podpis  kandydata do  komisji konkursowej 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek  4, 43-
246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142; 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu powołania do składu Komisji konkursowej oceniającej wnioski w konkursach na 
realizację zadań publicznych organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2019 r. na podstawie 

art. 15 pkt 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z 
późn. zm.) 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa; 

5. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną planowo 

przez okres 10 lat.  

7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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