FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla kandydata reprezentującego organizację
pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), do
zgłaszania przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na
prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. na terenie Powiatu
Radziejowskiego.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.
2.

Imię i nazwisko
kandydata
Adres do korespondencji

3.

Adres e-mail

4.

Telefon kontaktowy

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata
5.

Nazwa
organizacji/podmiotu

6.

Forma prawna

7.

Nazwa i numer
dokumentu
potwierdzającego status
prawny, miejsce
zarejestrowania
Adres siedziby
organizacji/podmiotu
Adres e-mail

8.
9.

10. Zasięg oddziaływania
organizacji/podmiotu
11. Rok założenia
organizacji/podmiotu
12. Liczba członków
organizacji/podmiotu
13. Uzasadnienie
kandydatury
14. Osoby uprawnione do
reprezentacji
organizacji/podmiotu

Imię i nazwisko

funkcja

Czytelny podpis

………………………………………………………….
(czytelny podpis prezesa/przewodniczącego organizacji)

Oświadczam, że:

1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

…………………………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

…………………….., dnia ………………………………..

Oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej do opiniowania złożonych
ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Radziejowskiego
w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej
2. Oświadczam, że nie byłam/em karany za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe
oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełna zdolność do czynności
prawnych.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego, wyłącznie dla celów konkursu, 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

………………………………………………..
czytelny podpis kandydata na członka komisji

