ZARZĄDZENIE NR 1/19
WÓJTA GMINY PAWŁÓW
z dnia 2 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 zadań publicznych
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Zapraszam organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji
Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych.
2. Zgłoszenia należy dokonać na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia,
które można:
a. przesłać droga listową - na adres: Urząd Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
b. przesłać drogą elektroniczną na adres sco@i-poczta.eu Wiadomość będzie wiążąca dla
odbiorcy tylko po zwrotnym powiadomieniu o odczytaniu wiadomości.
3. Zaproszenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłowie www.pawlow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Pawłowie.
4. Termin na zgłaszania kandydatów upływa z dniem 24 stycznia 2019 r.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłów
/-/ mgr Marek Wojtas

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Pawłów Nr 1/19
z dnia 2 stycznia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do pracy w Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019
roku zadań publicznych, ogłoszonych przez Wójta Gminy Pawłów
Dane dotyczące kandydata na członka komisji
Nazwa organizacji pozarządowej
lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 450, ze zm.)

Nazwiska osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu

Dane osoby zgłaszanej

Imię………………………..
Nazwisko ………………….
Adres zamieszkania
……………………………
…………………………….
…………………………….
Nr tel. kont.
……………………………

□ Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz
przeprowadzonych procedur otwartych konkursów ofert.
Podpis kandydata na członka Komisji
Data i miejscowość
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organizacji/podmiotu,
z ramienia, których występuje kandydat.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Pawłów zaprasza organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do zgłaszania kandydatów
do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację
w 2019 roku zadań publicznych, ogłoszonych przez Wójta Gminy Pawłów.
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące podmioty,
które będą brały udział w konkursie.
Zgłoszeń należy dokonać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłów Nr 1/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. ( do pobrania ze
strony internetowej Urzędu Gminy w Pawłowie).
Zgłoszenia należy składać w terminie do 24 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Pawłowie lub drogą elektroniczną na adres: sco@i-poczta.eu

Wójt Gminy Pawłów
/-/ mgr Marek Wojtas

Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Komisji Konkursowej:
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłów, Pawłów 56,
27-225 Pawłów.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zawiązku z ogłoszonym naborem
kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na
realizację w 2019 roku zadań publicznych.
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 15 ust. 2a i 2d ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie będzie skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
5) Pani/pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia
archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
kopii danych, przenoszenia danych, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych
oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących
przepisów.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie, której przetwarzanie są
Pana/Pani dane osobowe, a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania tych danych może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:
abi@pawlow.pl.
9) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/panu prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie tych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10) W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane innym podmiotom na podstawie prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią niniejszej klauzuli
…………………………………………………………………..
czytelny podpis

