ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Kandydat jest przedstawicielem następującej
organizacji pozarządowej/podmiotu:
Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie:
Zakres działalności statutowej organizacji
pozarządowej/podmiotu:

Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin,
na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:












wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
pomocy społecznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
ochrony i promocji zdrowia,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
promocji i organizacji wolontariatu
wsparcia rozwoju ekonomii społecznej.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z
późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię
i nazwisko, nr telefonu, przynależność do organizacji pozarządowej, funkcja pełniona
w organizacji pozarządowej, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków
komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Łasin jest
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 2, 86-320 Łasin.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin jest Pan Wojciech Marchlewski;
e-mail w.marchlewski@lasin.pl tel. 56 4665044 wew. 51.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby na potrzeby realizacji procesu wyboru
członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione stosownymi przepisami
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dodatkowo

w

celu

zapewnienia

rzetelności

i

przejrzystości

przetwarzania,

zgodnie

z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informuję, że:
1)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji spraw

urzędowych a później przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do
przenoszenia danych;
3) Posiada Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych, niezgodnie
z przepisami o ochronie danych.
5) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Data i czytelny podpis
kandydata na członka komisji
konkursowej:
Zgłaszam ww. kandydata na członka komisji konkursowej Miasta i Gminy Łasin, jako
reprezentanta naszej organizacji/podmiotu:

Nazwa organizacji

Data i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli.

