Formularz zgłoszenia
Przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka
Komisji Konkursowej
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

2.

Imię i nazwisko kandydata
do reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy
o
działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie
Telefon kontaktowy

3.

Adres e-mail

4.

Nazwa
organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy
o
działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, którą ma
reprezentować kandydat do
Komisji Konkursowej
Opis
doświadczenia
kandydata
w
zakresie
współpracy z administracją
publiczną
oraz
w
przygotowywaniu wniosków
o dotacje lub informacje o
realizowanych
zadaniach
publicznych

1.

5.

6.

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ: „PROWADZENIE
ZESPOŁU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM NA 354
MIEJSCA NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W OKRESIE OD
DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2023 R.”

Oświadczam, że:
- wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym;
- jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
- posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację
zadań publicznych (zgodnie z w/w informacjami).

………………………………
(czytelny podpis kandydata)
Obowiązek informacyjny:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, z siedzibą w
Trzciance przy ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka,
- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania wynikającego z niniejszego zgłoszenia oraz na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
- dane mogą zastać przekazane innym upoważnionym organom na podstawie przepisów prawa,
- posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczna z
brakiem możliwości realizacji zadania wynikającego z niniejszego zgłoszenia.

…………………………………………
(czytelny podpis kandydata)
REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH
KONKURSOWYCH
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/innym rejestrem – potwierdzające
zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej
Nazwa
podmiotu
oraz Imię
i
nazwisko
osoby Podpisy i pieczątki osób upoważnionych
nazwa i numer dokumentu upoważnionej
stwierdzającego
sposób
reprezentacji podmiotu (np.
KRS lub innego rejestru)

………………………………………….., dnia …………………………. 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance spełniając obowiązek informacyjny
towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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), informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Trzciance
z siedzibą
w:
ul. Mickiewicza 50, 64–980 Trzcianka,
email:
pcpr@pcpr.trzcianka.com.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzciance: Norbert Rataj, email iod@norsystem.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z
naborem dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
„PROWADZENIE
ZESPOŁU
DOMÓW
POMOCY
SPOŁECZNEJ
O
ZASIĘGU
PONADGMINNYM NA 354 MIEJSCA NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKOTRZCIANECKIEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2023 R.” na podstawie
art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie art.6 ust 1 pkt. a, c, d, e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
KLAUZULA ZGODY
Zgodnie z art.6 ust.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r., zapoznałam/em się z treścią Klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z siedzibą: ul.
Mickiewicza 50, 64–980 Trzcianka, email : pcpr@pcpr.trzcianka.com.pl wyłącznie dla potrzeb
naboru dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
„PROWADZENIE
ZESPOŁU
DOMÓW
POMOCY
SPOŁECZNEJ
O
ZASIĘGU
PONADGMINNYM NA 354 MIEJSCA NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKOTRZCIANECKIEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2019 R. DO DNIA 31.12.2023 R.”.

.........................................................
(data i czytelny podpis)

