
Formularz zgłoszenia

kandydata  organizacji  pozarządowej  lub  podmiotu  wymienionego  w  art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego 
i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone  do otwartego  konkursu  ofert  pn.  „Prowadzenie  punktu  nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja 
zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 
2023”  przez  organizacje  pozarządowe  prowadzące  działalność  pożytku 
publicznego.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej

I. Imię  i  nazwisko  kandydata  do 
reprezentacji organizacji pozarządowej 
lub  podmiotu  wymienionego w art.  3 
ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie

II. Telefon kontaktowy

III. Adres e-mail

IV. Opis  doświadczenia  kandydata  w 
zakresie  współpracy  z  administracją 
publiczną  oraz  w  przygotowywaniu 
wniosków o  dotacje  lub  informacje  o 
realizowanych  zadaniach  publicznych 
(minimum roczne doświadczenie)

V. Deklaruję  wolę  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej  w  następującej  sferze  zadania  publicznego: 
udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja 
zadań z zakresu edukacji prawnej

Oświadczam, że:
• wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,
• posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw publicznych,
• posiadam nieposzlakowaną opinię,
• posiadam  przynajmniej  roczne  doświadczenie  w  zakresie  przygotowywania  wniosków  o  dotację  lub 

realizacji zadań publicznych,
• posiadam znajomość sektora pozarządowego,
• posiadam wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będę dokonywać oceny ofert,
• dobrowolnie zgłaszam moją kandydaturę i przekazuję dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu

w celu udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w roku 2023.

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

Rekomendacja/pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w procedurach konkursowych

1. Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych 
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej Powiatu 
Dzierżoniowskiego.

2. Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej Powiatu Dzierżoniowskiego. 
Podpisy  osób  upoważnionych  do  składania  oświadczeń  woli  zgodnie  z  KRS/innym rejestrem/ewidencją  – 
potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej.

Nazwa podmiotu oraz nazwa i 
numer dokumentu stwierdzającego 
sposób reprezentacji podmiotu (np. 
KRS lub innego rejestru/ewidencji)

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej

Podpisy i pieczęcie osób 
upoważnionych

1) 1)

2) 2)



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach uczestnictwa w pracach komisji konkursowej

Realizując  wymogi  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 sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. 
zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) współadministratorami  Pani/Pana  danych  osobowych  są:  Powiat  Dzierżoniowski, 
Zarząd Powiatu  Dzierżoniowskiego,  Starosta  Dzierżoniowski  (dane kontaktowe: 
Starostwo Powiatowe  w  Dzierżoniowie,  Rynek  27,  58-200  Dzierżoniów,  e-mail: 
starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2) w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  można  kontaktować  się 
z inspektorem  ochrony  danych  -  dane  kontaktowe:  Starostwo  Powiatowe 
w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  udziału  w  pracach  komisji 
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania  publicznego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  24 kwietnia  2003  r. 
o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie;  nr  telefonu  i  adres  e-mail, 
wskazane  fakultatywnie  w  formularzu  zgłoszenia,  będą  przetwarzane  na  podstawie 
Pani/Pana dobrowolnie  wyrażonej  zgody w celu  realizacji  udziału  w pracach komisji 
konkursowej;

4) Pani/Pana dane  osobowe mogą być  przekazane operatorowi  pocztowemu w zakresie 
niezbędnym  do  doręczenia  przesyłek,  których  Pani/Pan  będzie  adresatem  oraz 
podmiotom  świadczącym  usługi  prawne  lub  informatyczne  na  rzecz 
współadministratorów danych, a także innym uprawnionym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane  w celach archiwalnych w oparciu 
o przepisy  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym 
i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi co najmniej 
5 lat od zakończenia konkursu i wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;

6) konsekwencją  niepodania  wymaganych  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości 
uczestnictwa w pracach komisji konkursowej;

7) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane 
w sposób zautomatyzowany;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

9) posiada Pani/Pan:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, 
prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność 
z prawem  przetwarzania -  w sytuacjach  określonych  przepisami  RODO  w  tym 
zakresie,

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres 
siedziby:  ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa),  gdy  uzna  Pani/Pan,  że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

mailto:starostwo@pow.dzierzoniow.pl

