FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/ PODMIOTÓW
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji
Telefon kontaktowy
Nazwa organizacji/podmiotu oraz KRS lub
innego rejestru
Funkcja w organizacji
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej dotyczącego konkursu z realizacji zadań publicznych w 2020 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(tzw. rozporządzenie RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które obejmują imię
i nazwisko, nr kontaktowy, nazwa organizacji i nr w KRS lub innego rejestru, funkcja w organizacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej.
Dane osobowe podałem dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83
355-70-08, e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
inspektor@debowakloda.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody aż do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie stosownych
przepisów prawa oraz podmiotom, co do których wyraziłem na to zgodę.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Data
Podpis kandydata na członka komisji

Opis doświadczeń i umiejętności kandydata,
które będą przydatne w pracach komisji
konkursowej:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/ podmiotów
wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach
komisji konkursowej.
Zgłaszamy w/w kandydata jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu na członka komisji
konkursowej.
Data
Podpis i pieczęcie osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji/podmiotu

