
 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu  

wymienionego w art. 3. ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na 

członka Komisji Konkursowej na rok 2019  

  

   

 I.  DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI KONKURSOWEJ  

I.  Imiona i nazwisko kandydata     
II.  Nr telefonu kandydata     
III.  Adres e-mail kandydata     

IV.  

Opis doświadczenia kandydata 
w zakresie współpracy z administracją publiczną w 

realizacji zadań publicznych oraz w zakresie 

działalności w organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

   

V.  DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJI  KONKURSOWEJ  W  OBSZARZE1:  

zaznaczyć  w kratce znakiem „X”  

1.  

 kultury i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,   

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami,   

 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.  

   

2.  
 upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;  

  
   

3.  

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,   

 pomocy społecznej,   

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,   

 działalności na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,  

 działalności na rzecz rodziny i rodzicielstwa.  

   

Oświadczam, że:  
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.  
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.  
3) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji członka 

komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w roku 2019 w Gminie Miejskiej 

Mielec  powołanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)” 
 

                                                                                                                             …………………………………. 

                                                                                                                                                       Data i podpis 
 

                                                           
1 Może dotyczyć tylko jednej ze sfer zadań publicznych.  



4) Wyrażam zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 

roku.  
5) Posiadam doświadczenie w realizacji zadań publicznych.  
6) Podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie Miasta Mielca.  

   

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

   

 II.  DANE ORGANIZACJI WSKAZUJĄCEJ KANDYDATA  
   

I.  Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata  

 
   

II.  Nr KRS organizacji lub numer innej 

ewidencji/rejestru 
   

  

III.  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

reprezentowania organizacji zgłaszającej 

kandydata   

   

IV.  

Nr telefonu   

 
   

Adres e-mail   

 
   

   
                                                                                                 ………………………………., dnia.....................................    
  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                                                                             
                                           (Podpisy i pieczątki osoby/osób upoważnionej/upoważnionych[2])  

    

    
 

III.  WYPEŁNIA MIELECKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PO 

ZŁOŻENIU KANDYDATURY NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

  

1.  Opinia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

    
Opinia MRDPP z dnia  

 
………………………………………  

   
   

POZYTYWNA/NEGATYWNA[3]  

2.  Rekomendacja MRDPP  

   

 

Uzasadnienie rekomendacji z podpisem Przewodniczącego lub  Wiceprzewodniczącego MRDPP  
   
  
  
  
  

 [2] podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/lub innym rejestrem  
[3] właściwe podkreślić  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

 

                  W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Mielcu oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Mielcu jest: Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu Robertem Płoszajem za pomocą adresu 

iod@um.mielec.pl, tel. 17 7874033. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu rozpatrzenia kandydatury na członka 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych w roku 

2019 w Gminie Miejskiej Mielec. 

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  

w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub 

prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 

administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. 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, w tym do celów archiwalnych w 

interesie publicznym przez okres 10 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 

zapomnianym”), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

mailto:iod@um.mielec.pl


wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości udziału w pracach Komisji Konkursowej.   

10. Pani/Pana dane mogą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 


