Załącznik do ogłoszenia z 27.11.2019 r.
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej
Zgłaszamy n/w kandydata do reprezentowania naszej organizacji/podmiotu w pracach komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku
zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1.

Imię i nazwisko:

2.

Tel. kontaktowy:

3.

Adres:

4.

Nazwa reprezentowanej organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3:

5.

Siedziba organizacji pozarządowej lub
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3:

6.

Nazwa i numer dokumentu
potwierdzającego status prawny
organizacji/podmiotu i umocowanie
osób go reprezentujących:

.......................................................................................
(pieczęć organizacji/podmiotu oraz podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji/podmiotu)

Oświadczenie kandydata:
1. wyrażam zgodę na udział w pracach komisji,
2. korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich;
3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszych dokumentach do realizacji procesu wyboru członków komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020
roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

.......................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNADOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w Urzędzie Gminy Radecznica i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica
z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 84 681 80 01, email:
sekretariat@gminaradecznica.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej: iod@gminaradecznica.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zakwalifikowania kandydata na członka
komisji

konkursowej

do

udziału

pracach

komisji

konkursowej

opiniującej

oferty

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia procedury konkursowej.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 3, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Podanie danych

jest

niezbędne

w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonego naboru.

W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie realizacja wyżej wymienionych zadań. Podanie danych
jest dobrowolne.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane
do profilowania oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

.......................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)

