
 
 

Zgłoszenie kandydata/-tki organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego 

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

publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w 

otwartych konkursach ofert na rok 2021 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/-KI NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imię i nazwisko  
 

 

2 Telefon kontaktowy  

3 Adres e-mail  

4 
Nazwa organizacji/podmiotu 

wskazującego kandydata/-kę 
 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH 

ZADAŃ PUBLICZNYCH 

SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: znak „x” 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

OPIS DOŚWIADCZENIA KANDYDATA W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ/PROJEKTÓW WE 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 

OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KANDYDATA W REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE 

POŻYTKU PUBLICZNEGO, W RAMACH KTÓREGO UBIEGA SIĘ O CZŁONKOWSTWO W KOMISJI 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam że:  
 wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,  
 jestem obywatelem/-ką RP  i korzystam z pełni praw publicznych oraz przyjmuję do wiadomości, że: 

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 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska, 
ul. Lipowa 5;  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@konopiska.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających 
z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art.9 ust.2 lit.g 
(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) – RODO;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie 
z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO) 



oraz prawo do ich sprostowania (art.16 RODO);  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych 
(UODO);  

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 
28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie 
spraw przez jednostki administracji publicznej)  jest obligatoryjne.    

 
 

   
…………………………………….. 

(czytelny podpis kandydata) 
 
Oświadczam, że jestem związany/związana lub współpracuję jako pracownik, zleceniobiorca lub wolontariusz 
z następującymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku podjęcia współpracy z organizacją nie wymienioną powyżej zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Urząd Gminy w Konopiskach. 
 

…………………………………….. 

(czytelny podpis kandydata) 
 

  

Imię nazwisko, funkcja, czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot wskazujący kandydata: 

 

……………………………………………….. 

 
 
 

Konopiska, dnia ........................ r. 
 

 


