
Formularz zgloszenia kandydata organizacj i pozarzqdowej lub podmiotu wymienionego
w art.3. ust.3 do udzialu w pracach komisji konkursowej

w otwartych konkursach ofert oglaszanych przez
Burmistrza Miasta Kola

Dane dotycz4ce kandydata na czlonka komisji konkursowej

Nazwa organizacji/ podmiotu

Imig i nazwisko kandydata na czlonka
komisji konkursowej

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Kr6tkie uzasadnienie
(Opis doSwiadczenia kandydata w zakresie
wsp6lpracy z administracj4 publicznq, np.

udzial w komisjach konkursowych, w
przygotowywaniu wniosk6w o dotacje lub

informacj e o realizowan y ch zadaniach
publicznych)

Czytelny podpis kandydata
na czlonka komisji konkursowej

Koto, dn. ...
(podpis osoby upowaznionej

do skladania oSwiadczeri woli w imieniu organizacjipozarzqdowej/ podmiotu)

Wypelniony i podpisany formular z nale?y przeslac lub zloty c
w UrzEdzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1 (Ratusz)



Klauzula informacyjna dla kandydat6d-tek wskazanych przez organizacje pozarz4dowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 liwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku

publiczne i o wolontariacie do udzialu w pracach komisji konkursorvych w otwartych konkursach
ofert na rok 2023

Zgodniezart.13 ust. 1, 2Rozporz1dzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 zdnia2T kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fi4ycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie

o ochronie danych), Dz.l)rz. UE L 1 19 z 4.5.2016 -zwanej dalej RODO, informujemy, i2:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzgdzie Miejskim w Kole jest

Burmistrz Miasta Kolaz siedzib4 w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Kolo.
2. lnspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galiriska, tel. 531641 425,

e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane wytr4cznie w celu utworzenia ,,Listy kandydat6w do

udziatu w pracach komisji konkursowych w otwarlych konkursach ofert na rok 2023" w celu

wypelnienia obowi4zku prawnego wynikaj4cego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci

pozytku publicznego i o wolontariacie, kt6rym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na

powierzenie/wspieranie realizacji zadari Miasta Kota, na podstawie zgody w mySl art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO.
4. PanilPana dane s4 poryskiwane przez Administratora na podstawie wypelnionego formularza

zgloszeniakandydata/-tki wskazanego/-nej przezorganizacjepozarz4dowe lub podmioty wymienione
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia24hietnia2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
do udzialu w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert narok2023.

5. Kategoria p rzetwarzania Pani/Pana danych osobowych to dane zwykte tj .: imig, nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail oraznamva podmiotu, jaki Pani/Pan reprezentuje wrazze wskazaniem pelnionej w nim
tunkcji.

6. W zrvi4zku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyZej, Pani/Pana dane mog4 by6

udostgpnione: pracownikom i wsp6lpracownikom Urzgdu Miasta posiadaj4cym upowaZnienie do

przetwarzania danych osobowych w avi4zku z wykonywaniem obowi4zk6w slu2bowych oraz

podmiotom uprawnionym na podstawie przepis6w prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji powyZszego celu
przetwarzaria, a nastgpnie przez okres niezbgdny do realizacji archiwizacji wynikaj4cego z ustawy

z dnia 14lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173

zp6in. zm.)zgodniezRozporz4dzeniem PrezesaRady Ministr6w zdnia 18 stycznia 20ll r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w ak oraz instrukcji w sprawie orgadzacji i
zakresu dzialania archiw6w zakladowych.

8. Posiada PanilPan prawo:
o dostgpu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
. sprostowania danych zgodnie z afi.16 RODO;
o prawo do usunigcia danych zgodnie zart.lT RODO;
. prawo ograniczenia przetwarzatia zgodnie z art. 18 RODO;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art.21RODO;
. przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO;
. cofnigciazgody w dowolnym momsncie bez wplywu na zgodnoS6 z prawem przstwarzania,

kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak2e niezbgdne do wpisania na ,,Listg kandydat6w
do udziafu w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok2023".

10. Prrysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, ul Stawki 2,00-1,93 Warszawa.

1 1. Pani/Pana dane osobowe nie bgdA przekarywane do panstw trzecich oraz organizacji
migdrynarodowych.

12. Pant/Pana dane osobowe nie bgd4 podlegafu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowa.



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Niniejsrym wyraLam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. I lit. a)
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia2T kwietna 2016r. w sprawie ochrony
os6b frzycznychw rwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWF, (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L ll9
z 4.5.2016 przez Administratora danych Burmistrza Miasta Kola z siedzib4 w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600
Kolo, w zakresie: imig, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz narwa podmiotu, jaki reprezenttjg wraz ze

wskazaniem petnionej w nim funkcji., w celu utworzenia,,Listy kandydat6w do udzialu w pracach komisji
konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023" w celu wypelnienia obowi4zku prawnego
wynikaj4cego z ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, kt6rym
jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadari Miasta Kotra.

Ponadto oSwiadczam, 2e niniejszq zgodg turyrrtam w spos6b Swiadomy i dobrowolny. Zgoda nie zostala na
mnie w laden spos6b wymuszona. Zostalam/-em poinformowana/-y, 2e mam prawo do cofnigcia zgody w
dowolnym momencie oraz, 2e wycofanie zgody nie wplywa na zgodnoS6 z prawem przefr,rarzania, kt6rego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Data i podpis)


