Załącznik do ogłoszenia
o naborze kandydatów
do komisji konkursowej

…………………………………………………..
(pieczątka organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata)

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej powoływanej przez Zarząd
Powiatu Pabianickiego do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Informacje o kandydacie
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej

Data urodzenia

Adres do kontaktu
ul.
Kod pocztowy:

Miejscowość:
Telefon/fax:

Adres e-mail:

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działalności organizacji/podmiotów
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Oświadczam, że:
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Zarząd
Powiatu Pabianickiego do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych.
3. Zapoznałem się z zasadami udziału w komisjach konkursowych Powiatu Pabianickiego.

Podpis kandydata na członka komisji:

Miejscowość i data:

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału osób wskazanych przez organizacje
pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Powiatu Pabianickiego.
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Powiatu Pabianickiego.
Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
organizację lub podmiot dokonujący
zgłoszenia

Miejscowość i data:

Klauzula informacyjna wobec kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację
zadania publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail iod@powiat.pabianice.pl pod numerem telefonu 500 610 605
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu niezbędności do wykonywania zadania
publicznego (art. 6 ust. 1 lit e RODO) w związku z art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną
danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia
Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do;
1)
2)
3)
4)
5)

dostępu do treści swoich danych,
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wyłonienia członków komisji
konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

