
                                                                                                                                                                 Załącznik 5

do Zarządzenia Nr …………………

Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

z dnia ……………………….…….

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.  

1. Dane dotyczące organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej kandydata do udziału w pracach komisji

konkursowej:

1. Nazwa organizacji pozarządowej /podmiotu

2. Adres organizacji pozarządowej /podmiotu

3.
Nazwa i numer KRS lub innego rejestru lub 

ewidencji

4.
Telefon kontaktowy

5.
e-mail 

6. Zakres działalności statutowej 

7.

Czy organizacja pozarządowa 

/podmiot bierze udział w ogłoszonym 

konkursie?

TAK/NIE *

2. Dane dotyczące kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji 

konkursowej

2.

Kandydat posiada obywatelstwo RP i korzysta z pełni praw

publicznych TAK  /  NIE *

* niepotrzebne skreślić

Przyjmujemy do wiadomości, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji

pozarządowych/podmiotów, które złożyły wniosek w konkursie.



Wyrażamy zgodę na udział ww. kandydata w pracach komisji konkursowej powoływanej do rozstrzygnięcia otwartego

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom

w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych  osób  i ich  rodzin  polegającym  na  świadczeniu  usług

aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Data,  podpis  (-y)  i pieczątka  imienna  osoby  upoważnionej  /

pieczątki  imienne  osób  upoważnionych  do  składania

oświadczeń woli w imieniu organizacji / podmiotu

Pieczęć organizacji / podmiotu

3. Deklaracja kandydata.

Potwierdzam prawidłowość danych podanych w pkt 2 - Dane dotyczące kandydata wskazanego przez organizację

pozarządową  lub  podmiot  wymieniony w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) i Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw

w związku z zapewnieniem stosowania  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).

Wyrażam zgodę na:
1) kandydowanie w wyborach na członka komisji konkursowej. 
2) przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w zakresie  wyboru  na  członka  Komisji  konkursowej  oraz  w zakresie
prowadzonego otwartego konkursu ofert;

3) na  publikowanie  moich  danych  osobowych  w zakresie  imienia  i nazwiska,  przynależności  do  konkretnej
organizacji pozarządowej  oraz informacji na temat mojej działalności w sektorze pozarządowym w Biuletynie
Informacji  Publicznej,  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  w Kocmyrzowie-Luborzycy  oraz  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy, a także na stronie internetowej www.kocmyrzow-
luborzyca.ug.gov.pl oraz www.kocmyrzow-luborzyca.gopsinfo.pl.

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert -

realizacja zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych  osób i ich  rodzin polegającym na  świadczeniu  usług aktywnej  integracji

o charakterze  zawodowym  dla  uczestników projektu  „Stawiam na  rozwój”  realizowanego  przez  Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy na zasadach nieodpłatności.

Oświadczam,  że zapoznałem(-am)  się  z treścią  ogłoszenia  o konkursie  oraz  Programem  współpracy  Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Data i podpis

kandydata na członka komisji



Uwaga! 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

Osoby zakwalifikowane na członków komisji konkursowej zostaną niezwłocznie poinformowane w formie pisemnej.

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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, GOPS informuje, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-
Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych to: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-
Luborzycy, Luborzyca 97, 32-010 Luborzyca;  gopskocmyrzow@poczta.onet.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z ogłoszeniem
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój” realizowanego
przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Kocmyrzowie-Luborzycy   Projekt  dofinansowany  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  poddziałania  9.1.1  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

• Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby lub  podmioty,  którym udostępniona  zostanie  dokumentacja
Projektu  „Stawiam  na  rozwój”  oraz  dokumentacja  Programu  współpracy  Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy  o działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2020.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat  od dnia 31 grudnia roku następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego
projektu ”Stawiam na rozwój”. 

• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, a ich
niepodanie skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej;

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO. 

• Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
• Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku prac Komisji  Konkursowej oraz nie może

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

2) Prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w celu  zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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