
                                                    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

                                                  na członka Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
                                     zadań publicznych Gminy Chmielno w 2019 roku

1. Dane organizacji pozarządowej/podmiotu 
wskazującej/wskazującego kandydata

Nazwa organizacji

Nr  wpisu  do  rejestru  lub  właściwej
ewidencji

Adres organizacji

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do  reprezentowania  organizacji/
podmiotu

Telefon/e-mail

2. Dane kontaktowe kandydata

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Uzasadnienie rekomendacji

……………………………                                                                                                           ………………………………….                    
(pieczęć podmiotu)                                                                                                             (miejscowość, data)   

…………………………………………………………………………………………….
(podpis osób/osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)

Oświadczenie administratora danych osobowych
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chmielno z siedzibą: 83-333 Chmielno, ul.
Gryfa Pomorskiego 22, telefon (58) 685 68 68, email: sekretariat@chmielno.pl;

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  –  email  :  iod@chmielno.pl,  telefon  (58)  685  68  44  lub
korespondencyjnie na adres: 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do procedury opiniowania ofert

mailto:iod@chmielno.pl


złożonych w ramach otwartego konkursu ofert - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust.1 lit. g ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych
na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane  te  są  przetwarzane.  Dane  osobowe  można  przechowywać  przez  okres  dłuższy,  o  ile  będą  one
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7. Ma pani/Pan  prawo do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych (PUODO) (ADRES: IL. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: (22) 860 70 86);

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedury
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert; 

9. Zgłaszający jest obowiązany poinformować osoby wskazane w pkt. 2 o treści niniejszego oświadczenia. 


