
Załącznik do ogłoszenia 

w sprawie naboru 

członków 

do komisji konkursowej 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 
 

 
na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 
roku.  
 
 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji  

1. Imię i nazwisko kandydata   
 
 

2. Adres do korespondencji   
 
 

3. Adres e-mail   
 
 

4. Telefon kontaktowy   
 
 

Oświadczam, że: 
1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
2. Jestem obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw publicznych 
3. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.  

4. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 KPA. 
5. Posiadam wymagane doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie 

działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
 
 
 
…………….………………………..                                                                        .………..……………………..……….... 
     (miejscowość, data)                                                                               ( czytelny podpis kandydata)  

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata  

5.  Nazwa organizacji/ podmiotu  
 
 



6.  Forma prawna  
 
 

7.  Nazwa i numer dokumentu 
potwierdzającego status prawny  

 
 
 

8. Adres siedziby organizacji/ 
podmiotu  

 
 
 

9.  Adres e-mail  
 
 

10. Rok założenia organizacji/ podmiotu  
 
 

11. Liczba członków 
organizacji/podmiotu 

 
 
 

 
 
 
………………………………                …….……………………....                       ...……………………………………………………………………………… 
( miejscowość, data)                ( pieczęć organizacji)                    ( czytelny podpis prezesa/przewodniczącego organizacji) 

 
 
Dane osobowe- klauzula informacyjna: 
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 
2. Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie. 
3. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w komisji. 
- Administrator danych i kontakt do niego: Starosta Tatrzański z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. 
Chramcówki 15. 
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, adres 
e-mail: IOD@powiat.tatry.pl. 
- cel przetwarzania danych: zgłoszenie na członka oraz wzięcie udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.  
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim. 
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw 
powiatowych”. 
- uprawnienia: 
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można 
przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
- podstawa prawna przetwarzania danych: 
1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zmianami), 
2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zmianami) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. 
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. 

 

 


