
 

 
    Załącznik nr 1 

                         do ogłoszenia o naborze kandydatów na    
                                                                                                                                              członków komisji konkursowych  

 
Formularz zgłoszenia 

kandydata/-tki wskazanego/-nej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do udziału w pracach komisji  konkursowych w otwartych konkursach 
ofert na rok 2019 

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 

1 Imię i nazwisko kandydata/-tki 
(wskazanego/-nej przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3) 

 

2 Telefon kontaktowy:  

3 Adres e-mail:  

4 Funkcja w Organizacji (np.: Prezes, 
Skarbnik, członek, wolontariusz): 
 

 

5 Opis doświadczenia kandydata w zakresie 
realizacji lub oceny zadań publicznych 

 
 
 

6 DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH  
W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH 

SFERA ZADAŃ  Proszę 
zaznaczyć „x” 
we właściwej 

kratce/ 
kratkach 

pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudniej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 

ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii), a także 
promocja i organizacja wolontariatu 

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego,  
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
ochrona i promocja zdrowia,  
wspieranie i rozwijanie działań w obszarze edukacji i wychowania,  
udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  
wspieranie inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno-

rekreacyjnej, 

 

rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin, 

 

rewitalizacja,  
wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości Miasta Leszna,   
działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot  

społeczności lokalnych, 

 

jestem zainteresowany/-a udziałem w Komisjach konkursowych we wszystkich 
obszarach, w których Prezydent Miasta Leszna będzie ogłaszał otwarte konkursy 
ofert. 

 

 
 



 

 

Oświadczam jednocześnie, iż:  
1) Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2) Jestem obywatelem/-ką RP  i korzystam z pełni praw publicznych. 
3) Zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych i  przyjmuję do wiadomości, że:  

a. administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych w ramach utworzenia listy 
kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 oraz obsługi komisji konkursowych jest 
Prezydent Miasta Leszna z siedzibą  w Lesznie, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, 

b.  administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 
pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@leszno.pl, 

c. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       
i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na 
powierzenie/wspieranie realizacji zadań Miasta Leszna, 

d.  moje dane osobowe imię i nazwisko oraz nazwa reprezentowanej /reprezentowanego przeze 
mnie organizacji/podmiotu zostaną zamieszczone na „Liście kandydatów do udziału                         
w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach na rok 2019”, która udostępniona 
zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna, www.ngo.leszno.pl www.leszno.pl 
www.bip.leszno.pl  oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Urząd Miasta 
Leszna, 

e.   moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, 

4) wiem, że mam prawo do: 
1. dostępu do swoich danych osobowych; 
2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3. żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych;  
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

5) kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udziału w komisjach konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach 
ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Leszna. 

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8) odbiorcami danych są również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 
9) zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną 

 
 

   
…………………………………….. 

                                                       (czytelny podpis kandydata/ -tki) 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:iod@leszno.pl
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/


 

 

Oświadczam, że jestem związany/-a z innymi organizacjami pozarządowymi (nazwa podmiotu – 

funkcja w organizacji, np. prezes, skarbnik, członek, wolontariusz): 
 

Nazwa organizacji Pełniona funkcja 

1.  

2.  

  
W przypadku podjęcia współpracy z organizacją nie wymienioną powyżej zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta 
Leszna  
 
 

…………………………………….. 
                                                       (czytelny podpis kandydata/ -tki) 

 

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST.3 
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O 

WOLONTARIACIE  ZGŁASZAJĄCEJ OSOBĘ NA KANDYDATA/-TKĘ  KOMISJI KONKURSOWEJ  
 

1 Nazwa organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 
3 ww. ustawy  
 

 

  2 Telefon   
 

3 Adres e-mail  
 

 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU 
WYMIENIONEGO W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  ZGŁASZAJĄCEJ OSOBĘ NA KANDYDATA/ -

TKĘ  KOMISJI KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i/lub pieczątki osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 

(zgodnie z KRS/innym rejestrem- potwierdzające 
wskazanie/zgłoszenie kandydata/ -tki) 

1)  
 
 

 

2) 
 
 
 

 

3) 
 

 
 
 
 

 
 

Leszno, dnia      ....................    2018r. 


