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Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka  w związku z ogłoszeniem otwartego  konkursu ofert w zakresie:  

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, 

 sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

planowanych do realizacji w 2022 roku 

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm.)  do zgłaszania osób do udziału w pracach  komisji  konkursowej, która zostanie powołana celem  

opiniowania ofert  złożonych w ramach konkursu. 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby,  które spełniają łącznie następujące kryteria: 

-  zostały wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art.3 ust. 3, biorące udział w konkursie, 

-  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym  

 lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 

-  korzystają z pełni praw publicznych. 

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom 

nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do zaproszenia 

formularzu. 

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Podawczym  Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej do 

dnia 02.02.2022r. 

      

 

 

Wójt Gminy 

Tomasz Osiński 

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą 

przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, nr tel. (34) 317-02-45. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail  

inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego – 602 762 036).   

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w pracach komisji 

konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

w zakresie: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie art. 15 ust. 2d 

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

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego 

w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w celu uczestnictwa w pracach komisji konkursowej wymienionej  

w pkt 3). 

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  i archiwizowane zgodnie z ustawą  z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udział w pracach komisji 

konkursowej o których mowa w pkt. 3 klauzuli. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
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Załącznik: 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej 

zgłaszającej kandydata do udziału w pracach 

komisji konkursowej. 

 

 

 

Dane osoby zgłaszanej do  udziału w pracach komisji  

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon: 

Funkcja pełniona w organizacji: 

Nazwa zadania publicznego:  

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej 

w 2022 roku 

 

        

            

      …………………………………………… 

      Data, pieczęć  i podpis przedstawicieli organizacji dokonującej zgłoszenia 

 

Oświadczenie osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w pracach komisji konkursowej 

powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

w zakresie: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka.  

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Oświadczam, że nie zostałem zgłoszony do prac komisji przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), biorące udział w konkursie. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1,  

w celu zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej. 

5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

       …………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby zgłoszonej do udziału w pracach komisji konkursowej 

 

 



Załącznik: 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej 

zgłaszającej kandydata do udziału w pracach 

komisji konkursowej. 

 

 

 

Dane osoby zgłaszanej do  udziału w pracach komisji  

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon: 

Funkcja pełniona w organizacji: 

Nazwa zadania publicznego:  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w 2022 roku 

 

        

            

      …………………………………………… 

      Data, pieczęć  i podpis przedstawicieli organizacji dokonującej zgłoszenia 

 

Oświadczenie osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w pracach komisji konkursowej 

powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Oświadczam, że nie zostałem zgłoszony do prac komisji przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), biorące udział w konkursie. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1,  

w celu zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej. 

5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

6. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

       …………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby zgłoszonej do udziału w pracach komisji konkursowej 

 

 


