
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 r. organizowanym przez Starosto Powiatowe w Chodzieży  

 
 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA: 
 

................................................................................................... 

ADRES DO  KORESPONDECJI: 
 

................................................................................................... 

TELEFON KONTAKTOWY: 
 

................................................................................................... 

E-MAIL: 
 

................................................................................................... 

NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU  
 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

Oświadczam, że: 
1. Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw publicznych. 
2. Posiadam nieposzlakowaną opinię. 
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679/UE z 27.04.2016 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, s. 1), 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzenia 
procedury otwartego konkursu ofert.  

 
 
 

 
 
 
 
...................................................  ................................................... 

(miejscowość, data)  (podpis  kandydata) 

   
   
   
   
...................................................  ................................................... 

(pieczęć organizacji pozarządowej/ podmiotu 
składającego oświadczenie 

 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania organizacji/ podmiotu  
z ramienia których występuje kandydat) 

 
 
 
 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO) informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Chodzieskiego z siedzibą  

w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-80 Chodzież, e-mail: starostwo@pro.onet.pl, tel. 067 2812721.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@powiat-chodzieski.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków wynikających  

z przepisów prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) zgodnie z ustawą z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być: 

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa;  

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo  

do uzyskania kopii danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,  

ich podanie ma charakter dobrowolny, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa.  

9. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa..  

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  


