
Formularz zgłoszeniowy kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub 
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     
i o wolontariacie, do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do 
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w roku 2023.  

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

1. Imię i nazwisko 
kandydata 

 

2. Adres do 
korespondencji 

 
 

3. Adres e-mail  

4. Telefon kontaktowy  

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata 

5. Nazwa 
organizacji/podmiotu 

 
 

6. Forma prawna  

7. Nazwa i numer 
dokumentu 
potwierdzającego 
status prawny 

 
 

8.  Adres siedziby 
organizacji/podmiotu 

 

9. Adres e-mail  

10. Zasięg oddziaływania 
organizacji/podmiotu 

 
 

 
 

………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu)  

Oświadczam, że: 
 

1) Na podstawie art. art. 15 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. 
poz. 1327 z późn. zm.), wyrażam zgodę na udział w komisji konkursowej powołanej 
do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w roku 2023.  

2) Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Organizację i Podmiot Zgłaszający oraz  Administratora - Gminę Modliborzyce, 
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, którą reprezentuje Burmistrz Modliborzyc, 
w celu udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert 



złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 
2023. 

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1), (RODO) 

 
Obowiązek Informacyjny 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Modliborzyce,  
ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,  
tel. 15 871 50 79, e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub 
pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w komisji 
konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych  
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 
2022, dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody  
na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tj. imię nazwisko, adres do 
korespondencji, adres mailowy, telefon kontaktowy.  

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu 
z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki,  
w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  
i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują 
Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 



przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Państwa danych osobowe zostały pozyskane od Organizacji i Podmiotu 
Zgłaszającego 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych 
Osobowych zgodną z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.  

 
 

………………………………………………………….. 
                                                                                                                              (czytelny podpis kandydata) 

 
 
……………………………, dnia ……………………… 
        (miejscowość) 


