
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej 
 
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji: …………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….…………….……… 

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: …………………………………………..……………………… 

 

 Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert, który o głoszony został Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 45/2019 z dnia 
06.02.2019 r. 

 Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnego do realizacji procesu wyboru członków komisji 
konkursowej w otwartym konkursie ofert. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 Administratorem danych kandydatów na członka komisji konkursowej jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego 
z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2; 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem poczty elektronicznej: iod@powiatstrzelecki.pl; 

 Dane kandydatów na członka komisji konkursowej będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązków prawnych związanych z powołaniem komisji konkursowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji otwartego konkursu ofert, jego podsumowania na stronach 
internetowych organizatorów konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa; 

 Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

 Kandydaci na członka komisji konkursowej mają prawo dostępu do treści danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

 Dane osobowe kandydata na członka komisji konkursowej będą przekazywane odbiorcom danych 
włącznie w przypadku powstania obowiązku prawnego. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia. 

 Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO jest możliwość wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w 
Konkursie. 

 
 

 
Data i czytelny podpis KANDYDATA  
na członka komisji konkursowej:    
 

 

 
 
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji /podmiotu:  
 

 
Pieczęć ORGANIZACJI/PODMIOTU 
 
 

 

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

 

 
 


