
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
na członka Komisji Konkursowej 

w celu opiniowania ofert w II  otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w Gminie Końskowola na 2021 rok. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

2. Nazwa i adres organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującej/wskazującego 

kandydata 

 

 

 

 
  

Pieczęć organizacji/podmiotu 
Podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji organizacji/podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Dane adresowe kandydata 

Imię i nazwisko 
 

Adres do korespondencji 

 

telefon, e-mail 
  

Wyrażam zgodę na udział w komisji konkursowej. 

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata 

 

 

 

 



Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. 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  zwanego „RODO”) 

 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel.  81 881 62 01, adres e-mail : 

ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman 

Maruszak, tel. 818816201, e-mail:  iodo@konskowola.info.pl 

3. Podstawą prawną  przetwarzania przez administratora Pani/Pana  danych osobowych  jest art. 

6  ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ( zgoda osoby uprawnionej), w zw. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzane będą jedynie w 

zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu przeprowadzenia naboru 

kandydatów do komisji konkursowej w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w Gminie Końskowola na rok 2021. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów 

prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np. : organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości 

lub podmiotom, które zawarły z Gminą stosowne umowy na przetwarzanie danych np. radca 

prawny.  

6. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania naboru, a następnie 

przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu jego zakończenia, po tym czasie w 

przypadku ich nieodebrania w siedzibie Urzędu podlegały będą zniszczeniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania w 

przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ich usunięcia, gdy są już 

zbędne dla celu, dla którego zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub gdy są 

zebrane niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania gdy osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje ich prawidłowość lub administrator nie potrzebuje już danych dla swoich 

celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą ich 

przetwarzania nie były przepisy prawa, lecz uprzednio wyrażona przez Panią/Pana  zgoda ( 

art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia). 

9. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia 

uczestnictwo kandydata  w ogłoszonym naborze. 

10. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                            (podpis)  

mailto:iodo@konskowola.info.pl


 

 
Deklaracja bezstronności i poufności  

członka komisji konkursowej w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w Gminie Końskowola na 2021 rok. 

 

 

Oświadczam, że : 

 

1. Nie jestem oferentem ani nie pozostaję wobec żadnego z oferentów w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że wynik konkursu mógłby mieć wpływ na moje prawa lub 

obowiązki. 

2. Nie pozostaję ani nie pozostawałem*) w związku małżeńskim ani w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia z żadnym z oferentów. 

3. Nie jestem ani nie byłem*) związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 

żadnym z oferentów. 

4. Nie jestem ani byłem przedstawicielem oferenta, a także nie jest ani nie była 

przedstawicielem oferenta osoba będąca moim małżonkiem, byłym małżonkiem, 

powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego 

stopnia, związana*) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5. Nie zostało wszczęte przeciwko mnie dochodzenie służbowe, postępowanie 

dyscyplinarne lub karne z powodu konkursu. 

6. Żaden z oferentów nie pozostaje wobec mnie w stosunku nadrzędności służbowej. 

 

Zobowiązuję się ponadto do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku 

z konkursem. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                            (podpis) 

 

 
*) Przesłanki do wyłączenia występują również w przypadku, gdy związek małżeństwa, przysposobienia, opieki 

lub kurateli ustał. 


