
  

 
Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego  

w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12) do udziału w pracach komisji 

konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2020. 
 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imię i nazwisko  

 

 

2 PESEL 

 

 

3 Telefon stacjonarny/komórkowy 

 

 

4 Adres e-mail 

 

 

OPIS ZAANGAŻOWANIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

W DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I/LUB PODMIOTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE 
 

 

 

  

1. Nazwa i siedziba organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3. ust. 3 

 

2. Nazwa i numer dokumentu 

stwierdzającego  sposób 

reprezentacji podmiotu (np. KRS 

lub innego rejestru) 

 

 

Oświadczam, że: 

1) wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym; 

2) jestem  obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; 

3) zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO i akceptuję jej warunki. 

 

Ja niżej podpisany ………………………..………………………………………. przedstawiciel  

………………… ………………………………… wyrażam wolę udziału w pracach Komisji Konkursowej. 

 

 

 

................................... 

                                                                         (czytelny podpis kandydata) 

 

Załączniki 

1) Dokument stwierdzający sposób reprezentacji podmiotu (np. wyciąg z KRS lub innego rejestru) 

2) Inne ......................................................  

 

 

………………….., dnia................................ 
      Miejscowość         data 
 

 

             ……………………………………………………….. 
       Podpis przedstawiciela organizacji zgłaszającej kandydata 

      

 



  

 

URZĄD GMINY GRODZIEC 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Grodziec reprezentowana przez 

Wójta Gminy Grodziec, ul. Główna 17,  62-580 Grodziec. 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem  

e-mail: iod@comp-net.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wyboru do udziału w komisjach konkursowych 

do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy w Grodźcu 

i jego jednostki. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

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 bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być 

przetwarzane. 

 

 

 

                                                                                              

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

(podpis osoby pozyskującej dane osobowe) 

 

 

Potwierdzenie otrzymania informacji: 

 

…………………………………………………………. 

(data i podpis osoby od której pozyskano informację) 

 

 

 
 

mailto:iod@comp-net.pl

