
OGLOSZENIE

wsprawiemo2liwoScizglaszaniakandydaturnaprzedstawicieliGminnejRady
DzialalnoSci Poirytku Publicznego

NapodstawieuchwalynrYl | l35l20l5RadyGminyStaninzdrt ta30marca2015r.
w sprawie okre.lenia;;, po*oly**ia czlonk6w oraz organi zacii itrybu dziaraniaGminnej

Rady Dzialalnosci pozytku publiczneg""6;. w"j^lY 201i r' poz' 1354) w6jt Gminv

Stanin oglasza moiliwo5e zglaszarna przez organizacje pozuzqdowe kandydatur

na przedstawicieli tej radY'

Zdniem2gsierpnia20|gr,uplywadwrrletniakadencjaGminnej.RadyDzialalnoSci
po'ytku Publicznego powolanej w 2017 r' zgodnie zpwywo\anqwkeiuchwalq w sklad rady

wchodzi czworo przedstawicieli organi ̂"i por*r4.dowych w rozumieniu ustawy z dtia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku p.rui"^"go i o wolontariacie (t' j' Dz' rJ 22019 r"

poz. 6g8), dwoje przedstawicieli - n"iy O*iny Stanin i dwoje przedstawicieli - W6jta

GminY Stanin.

przedstawiciele organ lzacji pozarzqdowych z terenu gminy Stanin z$aszan sq pfzez

rekomendujqce ich PodmiotY'

zgroszeniepodpisane przezosobg uprawnion4 do reprezentowania organizacii pozarz*dowej

zarviera:

l.nazwgisiectzibgorganizacjiz$aszajqcejzdokladnymidanymiteleadresowymi,

2. dane kandydata (imig, nazwisko' aclres' nr telefonu)'

3. oSwia<lczenie kandydata o niekaralno6ei otaz

4. vtyraircnie zgody na pelnienie funkcji czlonka GRDPP'

5.wyraZeniezgotlynaprzetwarzaniedanychosobowychzgodniezodrgbnymiprzepisami.

Zg\oszenia na|e\y skladad w siedzjbie Urzgdu Gminy Stanin: Stanin 62,2| _ 422 Stanin,

wnieprzekr^",utnymterminiedo29lipca2019r.dogodz.15.00

Ogloszenie o moZliwoS cizglaszania kandydatur zamieszcza sig :

1. w Bitrletynie Informacji Publicznej Gmrly Stanin;

2. na tablicy ogl'oszeft wlJrzqdzie^Gminy Stanin;

3. na stronie iti;;;;i;*ej Gminv Stanin www'stanin'pl

Krzysg



Zal4cmiknr I

do Ogloszenia W6jta GminY Stanin

KARTA ZGLOSZENIA KANDYDATA

Do cMTNNEJ RADr DaIALALNoSCI POZYTKU PUBLICZNEGO w STANIME

DANE ORGANIZACJI/ PODMIOTU
1. Nazwa oryanzacji/ Podmiotu:

3. Nr KRS lub ewidencji (rejestru):............'....

DANE KANDYDATA

4. ImiE i nazwisko kandydata:

5. T'elefon kontaltowy:

6. e-mail.kandydata:

(data i podpisy os6b upowaznionych do reprezentowania organizacji)



Oswiadczenia kandydata na czlonka Rady Poi,ytku:

1. Oswiadczenie kandydata na czlonka Rady Po2rytku o wyrazeniu zgody na kandydowanie.

Zgadzan sig na kandydowanie do Gminnej Rady Dzialalno5ci Po?rytku Publicznego

w Staninie.

(data i podpis kandYdata)

2. Oswiadczenie kandydata o niekaralnoSci.

J a, nihej podpisany/a. . . . . .
zarrieszkalyla....

... .. . $rviadomy odpowiedzialnoSci karnej wynikaj4cej z art.233 $ I Kodeksu karnego

za skladanie falszywych zeznafi oSwiadczam,2e nie bylem/am katanyla za przestgpstwa

popelnione umySlnie (w tym przestgpstwa skalbowe).

(data i podpis kandydata)

3. Oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych.

Ja,nizej podpisanyia.
zanieszkalyla....

.......: .. Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej wynikaj4cej z art.233 S 1

Kodeksu karnego za skladanie falszywychzeznafioSwiadczam,2e mampeln4 zdolnoS6 do

czynnoSci prawnych i korzystam zpelnipraw publicznych.

(data i podpis kandydata)



oswiadczenieowyraZeniuzgodynaprzetwarzaniedanychosobowych
Ia, nitei PodPisana(Y) '

oswiadczam , iiL wyruZam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w karcie zgloszeniowej czlo*a ao cminn"j Rady Dzialalnosci po2rytku publicznego' do

cel6w zwiqzanych z powolaniem cztonk6w do Gminnej Rady Dzialalnosci Pozytku

publicznego, zgodnie z-art. 6ust. 1 lit a) Rozp otzqdzenra-Parlamentu Europejskiego i Rady

(uE) 2016 167g z dwa27 kwietnia 20ii r.w'sprawie ochrony os6b fizyczrtych w zwi4zku

zprzetwaruaniem O*y.f, osobowych-i w sprawie swobo{1eeo przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrefctywy gSAeNg (Dz'tJn'UE L 2016 Nr 119' s'1)

Klauzula informacYina

oswiadczam ,2e zgodnie z art.13 ust' t i z Ro"po ruFdzetttaParlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016 1679 z dnia27 kwietnia 20'6 r.* ,p,u*i. ochrony os6b fizycznych w zwi4zku

zprzetwarzaniem aunvrr, osobowych i * rpru*i. swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy g5l46lwl(og61ne ,o,po,,4d,enie o ochronie danych . RoDo) (Dz.

Urz.UEL20|6Nr119,s.1)zostalem(am)poinformowana(y)przez|JrzqdGminyStanin

i5ffiffril:f"#li.'Jrom*rr, przelwananych w urzedzie Gminv Stanin jest w6jt

GminyStan inzs iedz ib4wUrzgdz ieGminyStan in ,2 | .4z2Stan in62, te | .257981118,

;1ffiI*ffiffioraochronyDarrych:TomaszWysokiriski,adrese.mai1:

ffiH.- arzaniadanych osobowych jest powolanie cztonk6w do Gminnej Rady

?:#ffi;i:ffi$:Tffi;;r osobowych, odbywa sie na podstawie art. 6 ust' 1 rit a)

RoDo - osoba, kt6rej dane dotyc zq wyrazi,ta zgodg nu ptr"t*uzanie swoich danych

osobowych w jednym tuU *igttt'ej liczbie okre3lonych cel6w;

5.Pani/PanarlaneosoboweniebEd4przekazaneodbiorcom,paristwomttzec|m'organizacjom
migdzynarodolvym,innymniZuporvaZnionenapodstawieprzepis6wprawa;
6. pani/pana dane osobowe bEd4 przechowywane przezotr.r niezbgdny do realizacji celu,

wskazarregowpkt3,|eczniekr6cejniZokreswskazanywprzepisachoarchiwizacji.
7. Podanie pruezPaniqlPana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu

kandydowania i wyboru na czronka do Gminnej Rady DzialalnoSci poZytku pubricznego;

g. Na podstawie un. rs _ 19 RODO,przyslugUje pani/panu prawo dostgpu do tresci swoich

danyoh,irfrrpro,towania,usunigcialubograniczeriaptzetwatzania;
g. Ma pani/pan prawo do cofniEci u 

"goiy 
w dowolnym momenciebez wptyw na zgodnosd

z prawem ,rr"rrir^nio, t ror.uo'aoto-n*t na podstawi e zgody przed jej cofrrigciem;

10. Dane osobowe nie bqd4 przetwatzane w spos6b zautomatyzowany' w tym r6wnieZ

w formie Profilowania;
11. Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezesa urzqdu ochrony

Danych osobowych, gdy uzna Pani/p'*, i' przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych, narusza przepisy og6lnego rozpo')qd"enia o ocluonie danych osobowych z dnra

27 kwietnia 2016 r.

(data i PodPis kandYdata)


