
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu komisji 

konkursowej, powołanej do opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Gminy Zębowice w 2022 r. 

 

Dane organizacji zgłaszającej przedstawiciela 

1. Nazwa organizacji/podmiotu): 

 

2. Forma prawna organizacji/podmiotu: 

 

3. Adres siedziby organizacji/podmiotu: 

 

4. Telefon organizacji/podmiotu: 

 

5. Nr KRS lub innego właściwego rejestru: 

 

 

 

 

Informacje o kandydacie 

1. Imię i nazwisko kandydata: 

 

2. Adres kontaktowy kandydata: 

 

3. Telefon kontaktowy kandydata: 



 

4. E-mail kandydata: 

 

5. Opis doświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej w zakresie działalności organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie) 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które będą brały udział w naborach 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r., ogłoszonych przez Wójta Gminy Zębowice. 

3. Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych naborów ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Zębowice w 2022 r. 

4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
735 z późn. zm.) 

5. Zapoznałem się z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 
zm.) oraz Programem współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 

6. Na podstawie art. 7 ust. 3 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) Wójt Gminy Zębowice informuję, że w 
przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 
poczty elektronicznej: ug@zebowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Urząd Gminy w Zębowicach, 
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice. 

7. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz, Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO Wójt 
Gminy Zębowice informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zębowice, dane adresowe: ul. Izydora Murka 

2, 46-048 Zębowice, e-mail: ug@zebowice.pl, zwany dalej Administratorem. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-
mail: iod@zebowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. 
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3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu udziału w pracach komisji konkursowej 
opiniującej oferty w otwartym naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: 

a) Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie 
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. art. 15 ust. 2d ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

b) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w 
przepisach prawa powszechnie obowiązującego w celu ułatwienia kontaktu z kandydatem na członka 
komisji konkursowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)). 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, Pani/Pana dane mogą być 

przekazane: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom, urzędom lub instytucjom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

obowiązującego prawa; 

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest Wójt Gminy Zębowice 

c) upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Zębowicach. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie 
przepisach wykonawczych, w tym z uwzględnieniem okresów przechowywania z klasyfikacją wynikającą z 
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących 

te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.): 

a) Dokumentacja dotycząca otwartego naboru ofert w zakresie działalności pożytku publicznego niszczona 
jest po 5 latach od końca roku kalendarzowego, po złożeniu sprawozdania z wykonania zadania. 

7) Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: imię, nazwisko, adres kontaktowy 
kandydata, numer telefonu, e-mail. 

8) Ma Pani/Pan prawo żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba 
że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt. 3, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

9) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej: 

ug@zebowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej 
kancelaria@uodo.gov.pl. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia wyboru 
na członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych naborach ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2022 r., a odmowa podania danych może utrudnić kontakt Administratora danych i 
pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach z kandydatem na członka komisji konkursowej. 

12) Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również 
w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

13) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim 
Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej. 

8. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (kategorie danych: imię i nazwisko, nr 
telefonu, e-mail) w celu prowadzenia listy numerów telefonów, e-mail umożlwiającej kontakt Administratora danych 
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osobowych oraz pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach oraz umieszczenia moich danych osobowych: imię i 
nazwisku na stronie bip Urzędu Gminy w Zębowicach w przypadku powołania mnie do komisji konkursowej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) oraz oświadczam, 
że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w pkt 7 
formularza zgłoszeniowego do prac w komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Zębowice do opiniowania 
złożonych ofert w otwartym naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r., przez Administratora 
danych osobowych. 

 

……………………………………………………….. 

(data i podpis osoby udzielającej dane osobowe) 

 


