
Załącznik Nr 2 

        do Uchwały  Nr 320/1146/2023 

        Zarządu Powiatu w Myśliborzu 

        z dnia 17 marca 2023 roku 

 

            

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

 

1. 
Imię i nazwisko 

 
 

2. 
Adres do korespondencji 

 
 

3. 
Telefon kontaktowy, 

e-mail 
 

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata 

 

1. 
Nazwa organizacji/podmiotu 

 
 

2. 
Adres siedziby 

organizacji/podmiotu 
 

Obszar oceny oferty w komisjach konkursowych przez kandydata 

L.p. Zakres konkursu 
proszę zaznaczyć                       

w kratce znakiem „X” 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

2. Ochrona i promocja zdrowia  

3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie  

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

5.  Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

6. Porządek i bezpieczeństwo publiczne  

7. Promocji i organizacji wolontariatu  

Uzasadnienie kandydatury 

 

 

 

 

 



Pieczęć organizacji/podmiotu 
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

organizacji/podmiotu 
 

 

 

 

 

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata 

 

 
 

 

Oświadczenie kandydata 

Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru                          

i uczestnictwa w komisji konkursowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

a) informacje podane w formularzu na temat mojej osoby są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

b) jestem pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) nie podlegam wyłączeniu z prac Komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1327 ze zm.). 

Informacja Administratora: 

Zgodnie z 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę 

Myśliborskiego, przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@powiatmysliborski.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

prowadzony był nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach 

prowadzonego naboru. Niepodanie informacji lub brak złożenia czytelnego podpisu kandydata spowoduje, że złożony 

wniosek nie będzie rozpatrzony. 

 

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

                                                                                                                Czytelny podpis kandydata 

 

 

 


