
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI

do prac w Komisji  konkursowej powoływanej  przez Wójta Gminy Rusiec  do opiniowania
ofert  złożonych  w  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

DANE KANDYDATA/TKI

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji
(miejscowość, kod, ulica)

Adres e-mail

Nr telefonu

Posiadane przez kandydata/tkę kwalifikacje i umiejętności  przydatne podczas pracy w komisji konkursowej
(krótko opisać):

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI
Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy
Rusiec ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, zadanie „Organizacja zajęć  sportowych dla dzieci,  młodzieży i
osób dorosłych z Gminy Rusiec poprzez udział w treningach i przygotowanie do rozgrywek w zakresie
piłki  nożnej”  i  „Realizacja  działań  promujących  zwiększenie  aktywności  fizycznej  mieszkańców
Gminy  Rusiec,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  seniorów”. Jednocześnie  zobowiązuję  się  do
zachowania poufności prac komisji konkursowej do czasu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

2. Jestem obywatelem/tką RP i korzystam z pełni praw publicznych.
3. Nie  podlegam  wyłączeniu  określonemu  w  art.  24  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  –  Kodeks

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).
4. Nie  pozostaję  wobec  oferentów  biorących  udział  w  konkursie  w  takim  stosunku  prawnym  lub

faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
5. Mój udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Rusiec ds. opiniowania

ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej jest nieodpłatny.

6. W  ostatnich  trzech  latach  od  daty  wszczęcia  procedury  konkursowej  nie  pozostawałem/am  w
stosunku pracy lub zlecenie z wnioskodawcą oraz nie byłem/łam członkiem władz jakiegokolwiek z
wnioskodawców biorących udział w konkursie.

7. Posiadam doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. od roku:
………………….. 1

1Proszę  wpisać  datę  rozpoczęcia  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



8. Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej
przez Wójta Gminy Rusiec w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert
na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i
przyjmuję  ją  bez  zastrzeżeń  oraz  uzyskałem/łam  wszelkie  informacje  niezbędne  do  złożenia
niniejszego zgłoszenia;

9. Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe. 

Podpis kandydata/
kandydatki :

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Nr telefonu

Adres e-mail

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ZGŁASZAJACEJ KANDYDATA/
KANDYDATKĘ

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  w komisjach
konkursowych Urzędu Gminy Rusiec i zgłaszamy ww. kandydata/kandydatkę na członka komisji konkursowej
Urzędu Gminy Rusiec. 

Podpisy i pieczęcie 
członków Zarządu 
organizacji/podmiotu:

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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)  dalej zwane „RODO”  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych  podanych  w  formularzu  zgłoszeniowym  kandydata/kandydatki  do  prac  w  komisji
konkursowej. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/poinformowana, o tym że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rusiec.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail):  gmina@rusiec.pl  oraz  pisemnie:  Urząd  Gminy  Rusiec,  ul.  Wieluńska  35,  97-438  Rusiec  lub
telefonicznie 43/676-60-11.

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Rusiec jest Pani Joanna Foltyńska. Dane
kontaktowe:  Urząd  Gminy  Rusiec,  ul.  Wieluńska  35,  97-438  Rusiec,  pok.  7,  adres  e-mail:
joanna.foltynska@rusiec.pl, tel. 43/676-60-11 wew. 219.

4. Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wyboru  członka  komisji  konkursowej  w  zakresie
działalności pożytku publicznego – proces zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej.



5. Podanie danych  osobowych jest  dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji  celów do jakich zostały
zebrane.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów
prawa. 

7. Pani/Pana 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.

8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  oraz  ich
poprawiania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),  gdy uzna  Pani/Pan,  że przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących  narusza
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


