OŚWIADCZENIE KANDYDATA
...............................................................

.
…....................................................
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)
…...........................................................
(adres zamieszkania)
Oświadczam, że:

1.Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
2.Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Subkowy w roku 2019.
3.Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
4.Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w 2019 r.
5.Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Gmina Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-20 Subkowy danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu wyboru członków komisji

konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. Powyższa zgoda
została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
…..............................................
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2
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) – zwanego dalej RODO,
informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a,

83-120 Subkowy);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Adrianę
Głuchowską, z którym można się kontaktować mailowo: iod@subkowy.pl lub osobiście
w siedzibie urzędu (83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a);
3) dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z prowadzeniem postępowań
administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników;
4) obowiązek podania danych wynika z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723,
1365). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dane osobowe
będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych,
którym podlega Administrator;
7) posiada Pani/Pan dostęp do treści danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania),
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

