
Załącznik 
do ogłoszenia o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej  

 
 
Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w 
pracach komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert  
w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego.. 
 
 

I. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 
1. Imiona i nazwisko kandydata  

 
2. Telefon   

 
3. Adres e-mail  

 
4. Krótki opis doświadczenia  

w zakresie realizacji zadań 
publicznych 

 
 
 
 
 

5. Rodzaj funkcji pełnionej we 
władzach organizacji ( 
zgodnie z załączonym 
potwierdzeniem jej pełnienia 
) 

 

II. DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ 
 W NASTĘPUJĄCEJ SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

1.  SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH  
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
zakresie: 
- pkt 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
- pkt.16)  kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   

2.  Oświadczam, że: 
1) wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej powołanej w 

celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 
roku zadania publicznego  
w zakresie 
………………………………………………………………………………………….;  

2) wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; 
3) jestem obywatelem/obywatelką RP i korzystam z pełni praw publicznych; 
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do 

udziału  
w komisji konkursowej do spraw wyboru ofert w otwartym konkursie ofert 
organizowanym przez Zarząd Powiatu Radziejowskiego; 

5) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, o celu i sposobach 
przetwarzania moich danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich 
danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, która nie ma wpływu na zgodność               z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed  jej wycofaniem. 



 

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

III. DANE ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ OSOBĘ  
NA KANDYDATA  KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 

 

2.  Nazwa i numer dokumentu 
stwierdzającego sposób 
reprezentacji podmiotu (np. KRS 
lub innego rejestru) 

 

IV.  Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  
zgodnie z KRS/innym rejestrem, potwierdzające wskazanie/zgłoszenie kandydata 
 

nazwa podmiotu imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

podpisy i pieczątki osób 
upoważnionych 

 1) 
 
 
 

 

2) 
 
 
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 
Powiatowym w Radziejowie jest Starosta Powiatowy w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-
200 Radziejów, zwany dalej Administratorem.  
2.) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany 
inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-maila na adres: 
iod@radziejow.pl  
3.) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 
związanej z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego  w 2022 roku. przez organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
4.) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, 
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE. L Nr 119/1).  
5.) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony 
danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe 
na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.  
6.) Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  



 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

 otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku udzielenia takiej 

zgody.  
 
Z zastrzeżeniem, że niektóre żądania mogą być ograniczone ze względu na przepisy prawa.  
7.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o 
których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po 
zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia 
roszczeń, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 
do celów statystycznych.  
8.) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  
9.) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
 


