
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji 

………………………………………………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail): 

 

…………………………………………………………………………… 
3. Nazwa i adres siedziby organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej 
kandydata na członka Komisji 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Uzasadnienie (zawierające przedstawienie kandydata wraz z informacją 
o posiadanym doświadczeniu w zakresie oceny wniosków/ofert składanych do 
konkursów, przygotowania ofert o dotacje/środki publiczne oraz realizacji 
projektów/programów finansowanych ze środków publicznych. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………   ……………………………………… 

Data i czytelny podpis przedstawiciela organizacji           
pieczątka organizacji zgłaszającej 

pozarządowej lub podmiotu wymienionego 
w art.3 ust 3 ustawy o dppiow 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy 
ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu 
ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Gminy Tarnowo Podgórne.  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi pomocy prawnej; 

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 
podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych 
w Urzędzie systemów informatycznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
oraz do celów archiwalnych; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 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. 
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału 
w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

mailto:iod@tarnowo-podgorne.pl

