Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowych opiniujących oferty na
realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert
w 2022 r.

1.

Imię i nazwisko kandydata na
członka komisji konkursowych:
Adres i dane kontaktowe
kandydata:

2.

adres do korespondencji:
adres mailowy:
numer telefonu:
Posiadane przez kandydata doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności
szczególnie przydatne do pracy w komisjach konkursowych:

3.

Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby na członka komisji konkursowych
opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach
otwartych konkursów ofert w 2022 r.
2. Oświadczam, że nie byłam karana/ nie byłem karany za przestępstwo popełnione
umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych
i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
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3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiat Olecki/ Starostwo Powiatowe
w Olecku, w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Powiatu w Olecku, ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko, moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z kandydowaniem na członka komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań
publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 r., dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych oraz
przeprowadzanych procedur otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Oleckiego. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu mojej
kandydatury na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku
www.powiat.olecko.pl i/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Olecku www.bip.powiat.olecko.pl oraz w mediach społeczniościowym Starostwa
Powiatowego w Olecku w celu realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych
oraz przeprowadzanych procedur otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Oleckiego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych
przez Powiat Olecki – Starostwo Powiatowe w Olecku w związku z realizacją zadań
ustawowych.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1 z późn. zm.),
informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Powiat Olecki
– Starostwo Powiatowe w Olecku z siedzibą: 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 87 739
18 65, starostwo@powiat.olecko.pl;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem: iod@powiat.olecko.pl;
3) w sprawie danych osobowych może Pani/ Pan kontaktować się pod adresem:
starostwo@powiat.olecko.pl;
4) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatu
Oleckiego – Starostwa Powiatowego w Olecku, to jest w procesie wyboru członków
komisji konkursowych oraz przeprowadzanych procedur otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO
i w związku z obowiązującymi przepisami prawa;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 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 zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.);
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6) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
7) w każdym czasie przysługuje Pani/ Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach
wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były
przetwarzane niezgodnie z prawem;
8) w związku z tym, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie przepisów prawa, nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych
ani prawo do wniesienia sprzeciwu;
9) jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w realizacji
procesu wyboru członków komisji konkursowych oraz przeprowadzanych procedur
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego;
w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pani/ Pana udział wyżej
wymienionym procesie wyboru członków komisji konkursowych.

miejscowość, data

czytelny podpis kandydata
na członka komisji konkursowych

Dane organizacji pozarządowej/ podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazującej/ wskazującego
kandydata na członka komisji konkursowych
Pełna nazwa organizacji
1. pozarządowej/ podmiotu
zrównanego:
Adres i dane kontaktowe
organizacji pozarządowej/
podmiotu zrównanego:
2. adres do korespondencji:
adres e-mail:
nr telefonu:
3.

Nr KRS/ innego właściwego
rejestru:
Upoważnienie
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Wskazuję wyżej wymienionego kandydata, jako reprezentanta wyżej wymienionej
organizacji pozarządowej/ podmiotu zrównanego, na członka komisji konkursowych
opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego złożone w ramach
otwartych konkursów ofert w 2022 r. i upoważniam tą osobę do reprezentowania organizacji/
podmiotu w pracach komisji konkursowych.

miejscowość, data

podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji
pozarządowej/ podmiotu zrównanego
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