Załącznik nr 3 do
Regulaminu Konkursu „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2021”

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji do opiniowania projektów złożonych w ramach
konkursu pt. „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2021”

Informacja o kandydacie na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

2. Adres kontaktowy kandydata:

3. Telefon kontaktowy kandydata:

4. Jestem/nie jestem* przedstawicielem następujących organizacji pozarządowych/ podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że:
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.
3. Nie podlegam wyłączeniu określonym w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych.
5. Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.
6. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
komisji konkursowej.
7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 spraw e swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

TAK

NIE

Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(RODO) (Dz. Urz. UE L119 04.05.2016 r.) informujemy:
a) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Grodzisku Wielkopolskim jest Burmistrz Gminy Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 1, 62065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 445 30 00.
b) Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którym można kontaktować się
mailowo za pośrednictwem adresu: iod@grodzisk.wlkp.pl we wszelkich sprawach z zakresu
realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
c) Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) i lit. c) RODO.
d) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu określonym w powyższej karcie do głosowania.
e) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowy na zlecenie Administratora.
f) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i zakres wymaganym przez przepisy
obowiązującego prawa.
g) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania poprawiania, sprostowania;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
h) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
i) Podanie przez Państwa danych jest warunkiem udziału w pracach komisji opiniującej projekty w
konkursie „Grodziskie Inicjatywy Społeczne 2021”.
j) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Miejscowość, data i podpis kandydata na
członka Komisji:

