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OGLOSZENIE
Dzialq1cna podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci

poz1.tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. tJ. z 2019., poz., 688 z poLn. zm.) otaz

stosownie do Uchwaly Nr XIV/7812019 Rady Gminy Stanin z dnia 28 listopada 2019 r. w

sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdouymi oraz
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd poZ1'tku publicznego na 2020 rok.

:
:

W6jt Gminy Stanin
z prasz do'zglaszania kandydatur na czlonka komisji konkursowejo kt6ra zostanie

powolana,w;cefu opiniowania ofert zlotonych w otwartym konkursie ofert na realizacjg

zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fwyczne|

i

W wyniku naboru zostanie wybrany czlonek Komisji Konkursowej do opiniowania
ofert zloaonych w otwaftym konkursie ofert na realizacjE zadania publicznego z zakresu:

wspierania i upowszechniania kultury frzy cznej .

Kandydat6w na czlonka Komisji Konkursowej mog4 zglaszal organizacje
pozarz4dowe i inne podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3
r. o dziil.alno5ci poZytku publicznego:i o wolontariacie (tj. Dz,U.22019., po2.,688 zpoLn.
zm.), kt6re prowadz4 dzialalno66 na terenie i na rzecz mieszkaric6w Gminy Stanin oraz
spelniaj4 nastEpuj4ce kryteria: l

1) s4 obywatelami RP i korzystaj4 zpelni praw publicznyeh;
2) posiada wiedzg i doSwiadczenre w realizacji zada( publicznych w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury frzy cznej,
3) w sklad komisji konkursowej nie mog4 by6 powolani rcprezentanci podmiot6w,

kt6re ubiegaj4 sig w danym postgpowaniu konkursowym o irodki z budzetu
Gminy Stanin lub pozostqq z oferentami w takieh relacjach, kt6re moglyby
wywolai podejrzenie o stronniczoS6 lub interesowno$6,

4) Podmioty dziataj4ce na terenie Gminy Stanin lub na rzecz jego mieszkaric6w
zglaszajq kandydatury na, formularzu zgloszeniowym stanowi4cy zalqcznik do

. niniejszego ogloszenia w Urzgdzie Gminy w Staninie, Stanin 62,21-422 Stanin,
pok6j nr 5 (sekretariat), w terminie do dnia 27 lutego 2020 roku,

5) IJdzial w pracach Komisji jest nieodplatny,
6) Wyboru kandydat6w do komisji konkursowej dokona W6jt Gminy Stanin.

Zadania komisj i konkursowej:

I ) formalna i merytoryczna ocena ofert na realizacjq zadah publicznych zloaonych

do konkursu z uwzglgdnieniem okreSlonych kryteri6w,

2) proponowanie przyjEcia lub odrzucenia danej oferty na realizacjg zadania

publicznego,



W przypadku gdy:

l) Zadna z organizacjL nie wskaZe kandydata , ,
2) wskazane osoby nie wezm4 udzialu w pracach komisji,

3) powolana osoba podlega wyl4czeniu na podstawie przepis6w ustawyo

komisja ma prawo dzialad bez przedstawicieli organizacji,poza



Formularz zgloszenia kandydata na c?lonka komisji konkursowej powolanej do opiniowania
ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert na realizacje zadaf publicznych

Dane dotycz4ce kandydata na czlonka Komisji Konkursowej

Imig i Nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Deklarujg chg6 udzialu w Komisji Konkursowej w celu oceny oferty zlolonych w ramach
otwartego konkursu ofert na rcahzacjE zadanpublicznych Gminy Stanin w 2020 roku..

Oswiadczam ,2e znarremi s4 przepisy rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z 27.04.20,16 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og61ne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz,Urz. UE L 119, s. 1)
oraz ustawy z I0 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1000) i
zobowi4zujg sig do przesttzegania ich postanowieri.
Potwierdzam prawdziwo$d wy2ej wskazanych danych i zgodnoSd z ustawq z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych bsobowychi( j.t. Dz. U.22019 r.,poz. I78l ze zm.) v,,yralam
zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbqdnych do realizacji
procesu wyboru czlonk6w Komisji Konkursowych powolanych do opiniowania ofert na
realizacjE zaduh publicznych w 2020 roku.

Data i czytelny podpis kandydata na czlonka
komisji Konkursowej :

MiejscowoSC idata

Zglaszam w/w kandydata na czlonka Komisji Konkursowej, jako reprezentantanaszej

organizaili:

PieczgC organizaejil podpis osoby ,
upowaZnionej lub podpisy os6b

upowaZnionych do reprezentacj i organizacji
zglaszajqcego kandydata) i



Klauzula informacyj na dot. przetw arzania danych osobowych
:

Zgodnie z art. 13 Rozporz4dzenraParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftZycznych w zwi1zku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) informujg,2e:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest W6jt Gminy Stanin, z siedzibq:
Stanin 62, 2I -422 Stanin, s"tpnin@,stanin.p_1, 25 I 7 98I |9 5 .
2.Wyznaczony zostal inspektor ochrony danych, z kt6rym moze Pani/Pan kontaktowa6 sig
we wszystkich sprawach dotycz4cych przetwarzania danych osobowych oraz korzyslania z
praw zwrEzanych z przetwarzaniem danych poptzez: email: iod@sta4ilr.pl lub pisemnie na
adres Administratora danych.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu Twojego uczestnictwa w pracach komisji
powolywanych do opiniowania ofert zlohonych w otwartych konkursach ofert na realizacjE
zadahpublicznych na podstawie art. 6.1 c lub 6. I e RODO;
4. Twoje dane bgd4 .przekazywane wyl4cznie do podmiot6w uprawnionych na podstawie
przepis6w prawa:

5. Twoje dane osobowe bgd4 przetwarzane w okresie zalatwiania sprawy, dla potrzeb kt6rej
zostaly zebrane. Po spelnieniu celu dla kt6rego dane zostaly zebrane, dane mog4 byi
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa
w tym zakresie;
6. Posiadaszprawo do Zqdaniaod Administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
Ponadto informujemy, 2e masz prawo w dowolnym momencie wniesi sprzeciw - z przyazyn
zwi4zanychzTwoj1szczegolnE sytuacj4 - wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych - Warszawa (00-193), ul. Stawki 2;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter dobrowolny.

Konsekwencj4 niepodania danych jest brak moZliwoSci udzialu w procesie zgloszeniowym
kandydata na czlonkakomisji konkursowej. Podstawg'pru*n4 przetwarzania Twoich danych
stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o
wolontariacie (tj . Dz. U . 2019 poz. 688 z po2n. zm.), :


