
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 312 /2020 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy 
kandydata na członka komisji konkursowej (komisji konkursowych) do opiniowania ofert  

na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku 

 Dane organizacji zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego kandydata 

1. Pełna nazwa organizacji / podmiotu:  

2. Adres siedziby:  

3. Nazwa rejestru (KRS lub inny):  

4. Numer telefonu:  

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe rekomendowanego kandydata 

1. Imię i nazwisko kandydata:  

2. Adres do korespondencji:  

3. Numer telefonu:  

4. E-mail:  

Oświadczenie kandydata 

Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku w zakresie*:  

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób, 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób – Bank Żywności, 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

* proszę zaznaczyć „X” wybrany kwadrat 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych przez Gminę Krapkowice  
w związku z naborem do komisji konkursowej. 
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: 
- Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Krapkowice w celach przeprowadzenia procedur w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, pisemnej zgody. 
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Kaczmarczyk, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,  
e-mail: iod@krapkowice.pl  
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.). 
Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 
Administrator danych osobowych nie przewiduje wykorzystania danych osobowych w innych celach niż w związku z naborem  
do komisji konkursowej. 



Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w 
dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na jej podstawie 
przed cofnięciem zgody. 
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. 
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat, po ich wykorzystaniu.  
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 
........................................................... 
                data i czytelny podpis 

Rekomendujemy w/w kandydata na członka komisji konkursowej (komisji konkursowych) do opiniowania złożonych ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku – jako reprezentanta naszej organizacji/ podmiotu. 
 
 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………………………………… 
Pieczęć organizacji zgłaszającej            Data i podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych  
/podmiotu zgłaszającego kandydata                                                do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej /       
                                                                                                                        podmiotu zgłaszającego kandydat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


