
                                                          

 

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

pieczęć organizacji pozarządowej                                                            miejscowość, data                                                                                  

 

 

Formularz zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Komisji Konkursowej 

 

 

 

1) imię i nazwisko kandydata: 

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

2) dane kontaktowe kandydata (adres e-mail, nr tel.):  

………………………………………………………………………………………… 

3) przynależność i pełniona funkcja w organizacji pozarządowej: 

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

4) przynależność do innej organizacji pozarządowej: 

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

5) wskazanie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadań publicznych w 20….. r. w zakresie*: 

a) Kultury fizycznej, sportu i turystyki;   

b) Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji; 

c) Ochrona zdrowia i ekologii; 

6) Oświadczenie kandydata na przedstawiciela do Komisji Konkursowej:   

 

Ja niżej podpisany (-a) ............................................................................................................ 

oświadczam,  iż  wyrażam zgodę  na  kandydowanie na przedstawiciela Komisji  Konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 20……. 

r. -z zakresu*:  

 

1) Kultury fizycznej, sportu i turystyki;   

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji; 

3) Ochrona zdrowia i ekologii; 

 

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu oraz na umieszczenie 

mojego imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji w zarządzeniu 

Wójta Gminy Kutno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert oraz umieszczenia powyższych danych na stronie podmiotowej jednostki. 

        

       ……………………………………….. 

        (data i czytelny podpis kandydata do 

Komisji Konkursowej) 

 

7) Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem,  

potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w Komisji Konkursowej 

 

 

 

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

 *właściwe podkreślić 

 



Klauzula informacyjna skierowana do kandydatów wskazanych przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego                                       i o wolontariacie do prac Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, która stanowi wykonanie obowiązku określonego 

w art. 14 ust. 1 i 2 RODO* 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kutno, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Kutno,  siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, Regon: 611015744 

tel: 24 355 70 20 , e-mail: sekretariat@gminakutno.pl  

2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Kutno można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl lub listownie na powyżej 

podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych 

przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane do Urzędu Gminy Kutno przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej  

w otwartym konkursie ofert. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a i lit. c RODO                  

w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w celu 

powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane 

zawarte w Formularzu zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej. 

6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie będą udostępniane osobom 

trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające działające w imieniu Administratora (np. w zakresie obsługi prawnej, 

obsługi informatycznej urzędu), 

b) użytkownicy strony internetowej www.gminakutno.pl, www.bip.gminakutno.pl 

8. Dane będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert, a następnie przechowywane           

w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone              

w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich 

sprostowania oraz art. 17-19 RODO; o ile będą miały zastosowanie: prawo do usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na 

podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie 

wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie  

w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą  

 

……………………..……………………………… 

                                                                                                                                                                       (data, podpis) 

 

 

mailto:sekretariat@gminakutno.pl
mailto:abi@powiatkutno.eu
http://www.gminakutno.pl/


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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)                       

 

 
 


