
Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

1. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o 

wolontariacie 

  

2. Nazwa zadania publicznego, którego dotyczy 

zgłoszenie 

  

3. Imię i nazwisko kandydata do komisji 

konkursowej 

  

4. Funkcja kandydata w organizacji pozarządowej 

lub podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku 

publicznym i o wolontariacie (jeśli dotyczy) 

  

  
Załącznik : 

- upoważnienie do reprezentacji 

- aktualny wyciąg z KRS* 

(*niepotrzebne skreślić) 

  

  

.....................................................     ............................................................. 
(miejscowość, data)                  (podpis osób upoważnionych) 

 

Na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku 

udziałem w pracach Komisji Konkursowej w celu realizacji  zadań wynikających z  Ustawy o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327). Niniejsza zgoda jest dobrowolna, jednakże podanie danych jest 

warunkiem udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z 

zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 

 

 

     (data,  podpis) 

 

Oświadczam , że  Administrator spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO i zapoznałam/em 

się z klauzula informacyjną dotycząca przetwarzania moich danych osobowych do celów związanych z pracami 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w 2022 r. 

 

     (data,  podpis) 



Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna Komisji Konkursowej NGO  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany 

przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, tel. 

22 759 21 01, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl   

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05- 

807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl 

• Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody art. 6 lit 1 lit a 

wynikającej z realizacji zadań Administratora czyli art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO  

• Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. 

• Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie  

z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 

poz. 67 z dnia 18.01.2011r.) i wskazaną kategorią archiwalną.  

• Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu konkursowego, udział w Komisji 

Konkursowej i realizacja obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu Miasta Podkowa 

Leśna wynikających z ogłoszonego konkursu ofert i koniecznością jego rozstrzygnięcia. 

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej jest dobrowolne. 

• Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych    

i archiwalnych, 

• Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa, 

organom kontrolującym oraz podmioty świadczące dla Urzędu Miasta Podkowa Leśna usługę 

pocztowa, informatyczna, bankową, prawniczą itp.  

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany w tym również nie będą 

profilowane.  

• Mają Państwo prawo do:  

o Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym kopii tych danych  

o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne.  

o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO)  

o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) wówczas gdy dane są 

nieprawidłowo przetwarzane u jest ustalane dalsze postępowanie  

o Przeniesienia danych (art. 20 RODO) w przypadku gdy są spełnione do tego przesłanki  

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)- Urząd Ochrony Danych 

osobowych ul. Stawki 2, Warszawa  

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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