
 

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 „Rozwój sportu dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu 

Gminy Rusiec poprzez udział w treningach i rozgrywkach w zakresie piłki nożnej” i „Aktywny Senior 

– podnoszenie umiejętności i aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych”. 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 2020 r. poz. 256 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 

                                                           
1

Proszę 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: 

 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 administrator 

jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych obowiązku informacyjnego. 

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez 

Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Gmina Rusiec reprezentowany przez Wójta Gminy Rusiec 

Damiana Szczytowskiego, dane do kontaktu: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, tel. 43 676 6011 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski:  

mail- iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel. 504976690. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji n/w  celów, z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze /art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia/, w szczególności w celu: wyboru członka komisji 

konkursowej w zakresie działalności pożytku publicznego – proces zgłoszeniowy kandydata na członka komisji 

konkursowej. 



 

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

prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do 

uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;  

c)  prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 

RODO, 

e)  prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


