FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka Komisji Konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji
Data urodzenia
Telefon kontaktowy:
E-mail kontaktowy:
Kandydat jest przedstawicielem
następujących organizacji
pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Deklaruje chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu
rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2021r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).
Data i czytelny podpis
Kandydata na członka Komisji:

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej, jako reprezentanta naszej
organizacji/podmiot*:
Pieczęć organizacji/podmiotu*

Podpisy
członków
Zarządu/
osób
upoważnionych do reprezentacji organizacji/
podmiotu na zewnątrz:
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza (ul. Rynek 3,
12-250 Orzysz, telefon kontaktowy: 87 307 09 60).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@um.orzysz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe
w imieniu Administratora, wspomagające funkcjonowanie systemów
informatycznych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie danych w celu udziału w konkursie ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją nie wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych będzie brak
możliwości udziału w konkursie.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, zgodnie
z obowiązującym prawem.
……………………………………..
podpis

