
Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej  

do wykazu kandydatów na członków komisji konkursowych  

 

1. Organizacja pozarządowa zgłaszająca przedstawiciela 

(nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub innego rejestru/ewidencji): 

 

Nazwa 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….…... 

……………………………………………………………………………………….…... 

Adres ………………………………………………………………………………….…. 

Nr telefonu …………………………………………………………………………..…... 

e-mail ………………………………………………………………………………….… 

KRS/inny rejestr ………………………………………………………………….….….. 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi  

(nr telefonu i adres e-mail): 

 

Imię ………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Podpisy i pieczątki osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania organizacji 

pozarządowej zgłaszającej przedstawiciela: 

 

 
 

 

………………..………………..                                                 ………………………………….. 

(pieczęć podmiotu)                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….……………. 

(podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 

 

 

 

 



4. Oświadczenie przedstawiciela organizacji pozarządowej: 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

a) jestem osobą pełnoletnią, 

b) wyrażam zgodę na powoływanie mnie przez Prezydenta Miasta Świnoujście na członka 

komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, 

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, numeru 

telefonu i e-mail) oraz podanie ich w wykazie kandydatów na członków komisji 

konkursowych prowadzonym w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 

Świnoujście i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Świnoujście, 

d) zapoznałam/em się z poniższą Ogólną Klauzulą Informacyjną: 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana 

przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą w Urzędzie Miasta Świnoujście,72-600 

Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w Urzędzie Miasta Świnoujście, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym w Urzędzie 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@um.swinoujscie.pl lub pisemnie na 

adres: Urząd Miasta Świnoujście, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 

Świnoujście. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu powoływania na członka 

komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku 

ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa, odnoszące się do archiwizacji dokumentów 

w organach administracji publicznej - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/mogą być podmioty publiczne uprawnione do 

zasięgania informacji wynikających z przepisów prawa, a także Poczta Polska i firmy informatyczne 

serwisujące oprogramowanie komputerowe na podstawie art. 28 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz do ich sprostowania, 

a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

8. Podania danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umieszczenia w wykazie 

kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych 

konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Świnoujście. 

9. Urząd Miasta Świnoujście nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

                                                               ………….………………………………………… 

                                                          data i podpis kandydata na członka komisji konkursowych  

mailto:iod@um.swinoujscie.pl

