Załącznik do
„Programu współpracy gminy Radzymin w 2022 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Formularz zgłoszeniowy
kandydata organizacji pozarządowej do udziału
w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych gminy Radzymin
w ramach programu współpracy na 2022 rok
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię i nazwisko osoby wskazywanej do udziału
w pracach komisji konkursowej
Nazwa organizacji pozarządowej wskazującej osobę
Nazwa rejestru, numer KRS lub innego właściwego
rejestru organizacji pozarządowej wskazującej osobę
Adres korespondencyjny organizacji wskazującej
osobę
Tel. kontaktowy osoby wskazanej
e-mail osoby wskazanej
Doświadczenie zawodowe oraz działalność w sektorze pozarządowym – w kolejności od ostatniego miejsca
działalności:
okres działalności

miejsce pracy

miejscowość

stanowisko i zakres obowiązków

-

Doświadczenie w ocenie wniosków składanych w ramach konkursów dotacyjnych (w kolejności od ostatniego
ocenianego konkursu):
okres działalności

pochodzenie dotacji

nazwa programu/konkursu

-

Inne doświadczenia lub praktyka w sektorze pozarządowym uzasadniające ubieganie się o wpis do bazy
członków komisji konkursowych

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ
PUBLICZNYCH
Lp.

Sfera/zakres zadań publicznych

1.

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

3.

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

4.
5.

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

8.

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

9.

turystyka i krajoznawstwo

10.

porządek i bezpieczeństwo publiczne

11.

ratownictwo i ochrona ludności

12.

działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa

13.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

14.

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy

15.

Inne:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Można zaznaczyć kilka sfer zadań publicznych

………………………………………………………………………………….……………..
(data i czytelny podpis kandydata na członka komisji konkursowej)

zaznaczyć X

Podpisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej wskazującej
kandydata
Imię i nazwisko/funkcja

Podpis

Oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej:
Ja, niżej podpisany(a)
..........................................................................................................................................................................................................
legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ..................................................................................................................................
wydanym przez ..............................................................................................................................................................................
oświadczam, iż wyrażam zgodę na wpisanie mnie na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w
pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy
Radzymin.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KANDYDOWANIEM NA LISTĘ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSKAZANYCH DO UDZIAŁU W PRACACH
KOMISJI KONKURSOWYCH OPINIUJĄCYCH OFERTY
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RADZYMIN
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Burmistrza Radzymina, w związku z kandydowaniem na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w
pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Radzymin, w
zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail (na podstawie Uchwały Nr ………/………./2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia
…………..2021 roku przyjęcia Programu współpracy gminy Radzymin w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

……………………………………………………......
data, czytelny podpis Wnioskodawcy

1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest Burmistrz Radzymina. Dane
kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin., tel.: 22 667 67 67, fax:22 667 68 99, e-mail:
iod@radzymin.pl;
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt inspektorem ochrony danych: iod@radzymin.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin,
tj. w związku z kandydowaniem na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji
konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin;
3) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)
4)

5)

6)

7)
8)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Radzymin przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Radzymina;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kandydowania na listę przedstawicieli organizacji
pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Radzymin, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne
w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu
prawo do przenoszenia danych;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.........................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(czytelny podpis kandydata)

