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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów  
na członków komisji konkursowych  
Samorządu Województwa Pomorskiego w 2023 roku                                                                                 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań 

publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w 2023 roku  

I. DANE  ORGANIZACJI  ZGŁASZAJĄCEJ  KANDYDATA. 

Nazwa:  ……………….……………………………… 

KRS:  ……………….……………………………… 

Tel. kontaktowy:    ……………….……………………………… 

E-mail:   ……………….……………………………… 

Adres:     ……………….……………………………… 

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

/imię, nazwisko i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z 

KRS lub innym rejestrem/ 

II. DANE  KANDYDATA  DO  KOMISJI  KONKURSOWEJ. 

Imię i nazwisko:          ……………….…………………………… 

Numer telefonu:            ……………….…………………………… 

E-mail:         ……………….…………………………… 

Członkostwo w organizacji: …….…………………………………. 

III. Doświadczenie kandydata w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz w zakresie prac w komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert 

w ramach otwartych konkursów ofert:    

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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IV. DEKLARACJA  KANDYDATA. 

1. Deklaruję udział w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2023 r. 

na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert Samorządu 

Województwa Pomorskiego w poniżej wskazanym zakresie (proszę zaznaczyć wybrane 

poprzez znak X):   

[  ] pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych  rodzin i osób; 

[  ] wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

[  ] ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej); 

[  ] działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

[  ] działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

[  ] nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

[  ] kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

[  ] wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

[  ] turystyki i krajoznawstwa; 

[  ] promocji i organizacji wolontariatu; 

[  ] przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

[  ] działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Zgoda kandydata na pracę w Komisji konkursowej (imię, nazwisko, podpis, data):      

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

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Zarząd Województwa 
Pomorskiego, z siedzibą  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres email: 
a.chrul@pomorskie.eu; tel. 58 32 68 572; 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie 58 3262518 
i pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z uczestnictwem 
w komisjach konkursowych opiniujących oferty składane w konkursach ogłaszanych na 
podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Następnie Pani/Pana dane będą 
przetwarzane w celu archiwizacji dokumentów. Powyższe dane osobowe przetwarzane 

mailto:a.chrul@pomorskie.eu
mailto:iod@pomorskie.eu
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będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze); 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 15 ust. 2a i 2d Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.  

5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane 
z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług informatycznych. Takie 
podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w naborze na 

kandydata do komisji konkursowych oraz udziału w pracach w charakterze członka 
komisji, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak 
możliwości uczestnictwa w tym procesie. 

 
 


