Załącznik nr 1
do Ogłoszenia Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 lutego 2019 roku
Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na
realizację zadań publicznych, złożonych w konkursach, ogłoszonych przez Burmistrza
Lubniewic.
Imię i nazwisko osoby wskazanej do udziału
w komisji konkursowej
Nazwa i adres organizacji wskazującej
osobę
Nr KRS lub innego organu rejestrującego
organizację
Telefon kontaktowy osoby wskazanej
E-mail osoby wskazanej

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

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

pieczęć organizacji

miejscowość i data

........................................................................................................................................
(czytelny podpis/y i pełniona/e funkcja/e osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu)
Oświadczenie osoby wskazanej
Ja niżej podpisany(a) .....................................................................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych
realizowanych w 2019 r. i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014r., poz. 1182), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków
komisji konkursowej oraz przeprowadzonej procedury otwartego konkursu ofert.
Proszę o uwzględnienie mojej kandydatury do udziału w pracach komisji oceniającej oferty.
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (Dz. Urz. UE L Nr 281) (RODO) - informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest gmina Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl W Urzędzie
Miejskim w Lubniewicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt: oc@lubniewice.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania konieczności ich przetwarzania do tych celów. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem
możliwości efektywnego załatwienia sprawy.
Podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach ściśle związanych z zawieraną umową.

..................................
miejscowość i data

........................................
podpis kandydata

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub wysłać na adres: Urząd
Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice do 21 lutego 2019 roku. Liczy się data wpływu.

