
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr 509/21
Zarządu Powiatu w Wieluniu
z dnia 19 stycznia 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie  (t.j.  Dz. U. z  2020 poz. 1057 ze zm.) na członka komisji konkursowej w celu
opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata:

Dane kontaktowe kandydata: 
(adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego,        
e-mail)

Nazwa organizacji pozarządowej/ podmiotu: 

Funkcja pełniona w organizacji pozarządowej/ 
podmiocie: 

Zakres działalności statutowej organizacji 
pozarządowej/podmiotu:

Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które 
będą przydatne w pracach Komisji Konkursowej:

Deklaruję  wolę  udziału  w komisji  konkursowej  dla  zadania  publicznego  w zakresie  upowszechniania
kultury fizycznej i sportu i oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
-  organizacja  pozarządowa/podmiot  której  jestem  reprezentantem  nie  będzie  brała  udziału
w konkursie na powierzenie realizacji ww. zadania publicznego;

………………………….. ………………………….
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 
reprezentowania organizacji pozarządowej/ podmiotu
z ramienia którego występuje kandydat



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Wieluniu

z  siedzibą  Plac  Kazimierza  Wielkiego  2,  98-300  Wieluń  -  reprezentowane  przez
Starostę Wieluńskiego, 

2) W sprawach swoich danych osobowych i  realizacji  praw można się skontaktować
pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub skierować zapytanie do wyznaczonego  
w starostwie Inspektora ochrony danych przez e-mail: iod@powiat.wielun.pl,

3) Dane Państwa przetwarzamy w celach związanych z kandydowaniem na członka
komisji  konkursowej  realizującej  zadania  publiczne  w  zakresie  upowszechniania
kultury fizycznej i sportu,

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

5) Dane  osobowe  Państwa  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami
prawa,  zgodnie  z  zapisami  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia
18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych  
(j.t. Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.),

6) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

7) Przysługuje  Państwu  prawo:  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,
sprostowania  danych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  
usunięcia / ograniczenia danych przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych.  Ponadto  przysługuje  Państwu  prawo do  cofnięcia  zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uznacie,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
( na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
w formie profilowania,

10) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  wzięcia  udziału  
w procedurze kandydowania na członka komisji konkursowej. 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r poz. 1000  z późn. zm.), 

wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w związku z kandydowaniem na członka komisji konkursowej realizującej zadania publiczne
w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu.

............................................ ……………………………..

      (  miejscowość, data ) ( podpis)

* niepotrzebne skreślić

mailto:mdereniowska@powiat.wielun.pl

