KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU
W PRACACH ZESPOŁU DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
„……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............”.

Nazwa i adres organizacji zgłaszającej przedstawiciela do Komisji Konkursowej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Zespołu do rozpatrywania wniosków:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Funkcja w organizacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mailowy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data
zgłoszenia

Podpis osoby zgłaszanej
do zespołu do rozpatrywania
wniosków

Pieczęć organizacji

Podpis/podpisy osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU
W PRACACH ZESPOŁU DO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
„……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z pracami
Zespołu do rozpatrywania wniosków powołanej w związku z realizacją zadania publicznego, o którym
mowa powyżej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz
że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną.
………………………………..………………………………………………….
(czytelny podpis osoby zgłaszanej do Zespołu)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz Strzelec Opolskich z
siedzibą w Strzelcach Opolskich (47 – 100), pl. Myśliwca 1;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: abi@strzelceopolskie.pl;
3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody, o której mowa
powyżej;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
a także zgodnie z ich kategorią archiwalną określoną w stosownych przepisach - 5 lat;
6) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w pracach komisji konkursowej.

……………………….…………………………..…………………………….
(czytelny podpis osoby zgłaszanej do Zespołu)

