
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

kandydata do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

formularz należy wypełniać drukowanymi literami 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej 

 

 

Imię i nazwisko kandydata  

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

e-mail kontaktowy 

 

 

 

Nazwy organizacji w których 

kandydat działa lub działał, wraz z 

zajmowanym stanowiskiem 

 

Posiadane przez kandydata 

kwalifikacje i doświadczenie 

przydatne podczas pracy  

w komisji konkursowej 

 

 

Nazwa organizacji (podmiotu) 

zgłaszającej kandydata 

 

 

 

 

Załącznik:  

oświadczenia kandydata na członka Komisji konkursowej 

 

 

Adamów, dnia ………………….2021 r.      

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

             (Imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającą Organizację) 

 

 

 



 

Zgoda kandydata 

Wyrażam zgodę na: 

1) kandydowanie  w wyborach na członka komisji konkursowych w 2021 r. 
w Gminie Adamów; 

2) przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wyborów na członka 
Komisji konkursowych oraz w zakresie prowadzonych otwartych konkursów 
ofert; 

3) na publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Adamów, moich danych 
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, przynależności do konkretnej 
organizacji pozarządowej  oraz informacji na temat mojej działalności 
w sektorze pozarządowym.    

 

 

Adamów, dnia ………………….2021 r.   ……………………………………………... 

                    (Podpis kandydata na członka komisji konkursowej ) 

  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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) 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, ul. Gen. 

Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, adamow@adamow.pl 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych, iod@adamow.pl lub listownie na adres 

administratora danych, 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze) w celu w celu realizacji zgłoszeń kandydatów na 
członków Komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także w celu 
statystycznym i ewaluacyjnym; 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyłącznie upoważnione 
osoby oraz inne osoby stosownie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny do kategorii 
archiwalnej akt, w których się znajdują. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

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

dotyczących narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:iod@adamow.pl

