FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ
Dane dotyczące kandydata na członka Komisji oceniającej
Imię i nazwisko kandydata na członka
Komisji:
Telefon kontaktowy:

Deklaruję chęć udziału w Komisjach oceniających w celu opiniowania ofert złożonych
na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Pawłowice, których realizacja nastąpi w roku 2022 i potwierdzam prawdziwość wyżej
wskazanych danych.

Data i czytelny podpis
kandydata na członka Komisji:

Zgłaszam ww. kandydata na członka komisji oceniającej Gminy Pawłowice, jako
reprezentanta naszej organizacji:

Pieczęć organizacji
(nazwa i adres organizacji)

Podpisy członków Zarządu/
osób upoważnionych
do reprezentacji organizacji
na zewnątrz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana(y) ….........................................................................................
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w formularzu zgłoszenia na członka do komisji oceniającej oferty złożone
na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę
Pawłowice, do celów związanych z powołaniem komisji oceniającej oferty złożone
na podstawie wyżej wymienionej uchwały, zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 2016 Nr 119, s.1)
Klauzula informacyjna
Oświadczam, że zgodnie z 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) zostałem(am) poinformowana (y)
przez Urząd Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest
Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
2. Dane
kontaktowe
Inspektora
Ochrony
Danych:
ul.
Zjednoczenia
60,
43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór członków i powołanie komisji
oceniającej oferty w konkursie, przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim,
organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
dla celów wyboru członków i powołania komisji oceniającej oferty w konkursie,
przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
8. Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania;
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………………

