
 

Załącznik Nr 2 

 do Zarządzenia Nr 635/2023 

       Wójta Gminy Widuchowa  

       z dnia 12 stycznia 2023 r. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku. 

 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) 

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

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

Rekomenduje Pana/ią: 

 - Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

 - Adres do korespondencji: …………………………………………………………………… 

- Adres e-mail……………………………………………………………... 

- Numer telefonu do kontaktu …………………………………………... 

 

na członka Komisji Konkursowej do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert 

zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku. 

 

Oświadczenie osoby rekomendowanej 

 

1) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz 

przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert. 

2) Wyrażam zgodę na udział w pracach w/w Komisji Konkursowej. 

 

 

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

(miejscowość, data i podpis kandydata na członka komisji) 

 
 

Zgłaszamy w/w kandydata na członka Komisji Konkursowej, jako reprezentanta naszej organizacji/ 

podmiotu. Jednocześnie dołączamy kopię dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania 

naszej organizacji. 

 

 

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

(miejscowość, data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego kandydata na członka komisji) 



 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  

w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej 

W związku z zapisami 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 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L.) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa 

ul. Grunwaldzka 8 

74 -120 Widuchowa 

telefon: 91 416 72 55 

e-mail:org@widuchowa.pl  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail: iod@widuchowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, RODO  w celu realizacji zadań        publicznych 

własnych lub zleconych Gminie Widuchowa. Gmina Widuchowa       przetwarza dane 

osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych 

osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 

niemożnością realizacji usługi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

umów powierzenia lub stosownych upoważnień.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celu dla 

jakiego zostały zebrane, zgodnie z przepisami o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego 

wykazu akt.  

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;  

b.  prawo do żądania sprostowania danych osobowych;  

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

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e. prawo do przenoszenia danych osobowych;   

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 



 

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych          

Osobowych.  

8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych 

jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest 

warunkiem zawarcia umowy.  

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  

 


