Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 892/22
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 1 marca 2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z
późn. zm.) na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022
roku.
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imię i nazwisko kandydata:

Dane kontaktowe kandydata:
(adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)

Funkcja pełniona
w organizacji
pozarządowej/podmiocie:
Nazwa organizacji
pozarządowej/podmiotu: (proszę podać
pełną nazwę organizacji pozarządowej/podmiotu)

Opis doświadczeń i umiejętności
kandydata, które będą przydatne
w pracach komisji konkursowej:

Pieczęć i podpis (w przypadku braku
pieczęci - czytelny podpis) osoby
upoważnionej do reprezentowania
organizacji pozarządowej/podmiotu,
z ramienia którego występuje
kandydat
(Miejscowość , data)
Signed by /
Podpisano przez:
Bernard Czesław
Bednorz - Starosta
Powiat BieruńskoLędziński
Date / Data: 202203-01 11:32

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Konkursowej. Zapoznałem się
z ogłoszeniem o naborze na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu bieruńskolędzińskiego w 2022 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….……………
(czytelny podpis kandydata)

Załączniki:
1. Właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym
stanem faktycznym i prawnym*.
*Nie dotyczy organizacji pozarządowej/podmiotu wpisanego do rejestru/ewidencji prowadzonej przez Starostę
Bieruńsko-Lędzińskiego.

Oświadczam/my że**:
odpis
dokumentu
stanowiącego
o
podstawie
działalności
organizacji
pozarządowej/podmiotu załączony do zgłoszenia jest zgodny ze stanem faktycznym
i prawnym w dniu zgłoszenia kandydata do naboru.
2) Dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji pozarządowej/podmiotu
wpisany do rejestru/ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu jest
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu zgłoszenia kandydata do naboru.
1)

...............................................................
(pieczęć, podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji
organizacji pozarządowej/ podmiotu)
(w przypadku braku pieczęci czytelny podpis jw.)

**Niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Bieruńsko-Lędziński
z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru na
członka Komisji Konkursowej oraz w celu realizacji otwartego konkursu ofert
w sferze kultury fizycznej w 2022 roku na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
3. Dane będą przechowywane do 10 lat od momentu zakończenia sprawy zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, do
ograniczenia przetwarzania, do uzyskania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji
celu, o którym mowa w pkt.2.
8. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatbl.pl

