
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji 

konkursowej  opiniującej oferty złożone w ogłoszonych otwartych konkursach ofert, 

organizowanych przez Gminę Cisek w 2020 roku 
 

Imię i nazwisko kandydata na członka 

komisji 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

 

 

Posiadane przez kandydata/tkę 

kwalifikacje i umiejętności przydatne 

podczas pracy w komisji konkursowej 

(np. udział w komisjach konkursowych,                                            

w przygotowywaniu ofert                         

o dotacje lub informacje                                               

o realizowanych zadaniach publicznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH                                     

W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH: 
 

SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH: 

zaznaczyć 

w kratce 

znakiem X 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) 

 

 

                    

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI 
 

Oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta 

Gminy Cisek do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, organizowanych 

przez Gminę Cisek na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

2. Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania poufności w zakresie pracy w komisji 

konkursowej do czasu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

3. Jestem obywatelem/obywatelką RP i korzystam w pełni praw publicznych. 



4. Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej                              

i przyjmuję ją bez zastrzeżeń oraz uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

niniejszego zgłoszenia. 

5. Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury wyboru członków komisji 

konkursowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 
 

 

………………………………….. 
   czytelny podpis kandydata/kandydatki 

 

 

 

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATKA/KANDYDATKĘ 

 

 

 

Nazwa podmiotu 

 

 

 

 

Adres podmiotu 

 

 

 

 

 

Numer telefonu 

 

 

 

Adres e-mail 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ORAGNIZACJI POZARZĄDOWEJ ZGŁASZAJĄCEJ 

KANDYDATA/KANDYDATKĘ 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji 

pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o  wolontariacie, w komisji konkursowej i zgłaszamy ww. kandydata/kandydatkę na członka komisji 

konkursowej. 
 

 

    Podpisy i pieczęcie osób reprezentujących organizację pozarządową 
 

 

1. ………………………………………………………………… 

 

 

2. ………………………………………………………………… 

 

 

3. ………………………………………………………………… 

 

 

4. ………………………………………………………………… 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że: 

 

1. Administrator danych osobowych. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek. Adres Urzędu 

Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek - info@cisek.pl. 

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych. 

Może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych poprzez e-maila: info@cisek.pl.  
 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

przeprowadzenia wyboru na członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone                                    

w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na 2020 rok przez Wójta Gminy Cisek.  

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres przeprowadzenia wyboru na 

członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otartych konkursach ofert 

ogłaszanych przez Gminę Cisek w 2020 roku. Po spełnieniu tego celu mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych. 

4. Odbiorcy danych. 

Pana/Pani dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. 

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie 

zautomatyzowanych decyzji. 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. 

2) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 

 


