
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na członków komisji 

konkursowej  do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Pleszewskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy  

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego w 2021r. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji : 

 

Imię i Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

Informacja na temat doświadczenia 

kandydata w zakresie przygotowania 

wniosków , realizacji projektów i działań 

na rzecz organizacji i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

 

 

Oświadczenie : 

- deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie na realizację 

zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w 2021r. na powierzenie prowadzenia punktów 

przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r., 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych 

dla celów związanych z realizacją procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert 

organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego , wyłącznie dla celów konkursu , 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 ),  

- oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwa umyślne lub przestępstwa 

skarbowe oraz, że korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełna zdolność do 

czynności prawnych, 

- oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 



- zapoznałem/zapoznałam się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

- nie jestem przedstawicielem/przedstawicielką organizacji pozarządowej lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , 

biorących udział w przedmiotowym konkursie ofert. 

 

 

 

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

     (miejscowość i data)            (czytelny podpis kandydata na członka komisji) 

 

 

Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wskazującej kandydata : 

 

 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu wskazującego 

kandydata 

 

Adres organizacji/podmiotu  

Nr KRS lub innego odpowiedniego dla 

organizacji rejestru 

 

Nazwisko i funkcja osób uprawnionych do 

reprezentowania organizacji  

 

 

 

 

Zgłaszam wyżej wymienionego kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty 

złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021r. 

 

 

…………………………….    …………………………………………… 

miejscowość i data   podpis i pieczęć osób upoważnionych do  

              reprezentacji organizacji /podmiotu na zewnątrz 



 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na kandydatów na członków komisji 

konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania 

publicznego Powiatu Pleszewskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego  

w 2021r. 

Na podstawie  art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO" informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski reprezentujący Powiat Pleszewski 

oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew;  

tel.: 62 742 96 52. 

2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,  

z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: 

iod@powiatpleszewski.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), którym jest 

realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.),. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

mogą być:  

• podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich  przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań,  

o których mowa w pkt. 3. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.   

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO; 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa. 

9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego w 2020 r.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia w naborze oraz w komisji konkursowej. 

          

……………………………… 

                          ( podpis ) 


