
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do komisji konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2018 roku 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 

Nazwa i adres organizacji pozarządowej 

zgłaszającej kandydata do udziału w pracach 

komisji konkursowej. 

 

 

Dane osoby zgłaszanej od udziału w pracach komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko: 

  

Funkcja pełniona w organizacji: 

 

            

      …………………………………………… 

      
Data, pieczęć  i podpis przedstawicieli organizacji dokonującej zgłoszenia 

 

Oświadczenie osoby zgłaszanej do udziału w pracach komisji konkursowej: 

1) Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w pracach komisji konkursowej 

powołanej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Brenna w 2018 roku.  

2) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

dotyczących udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach 

otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2018 roku w 

Urzędzie Gminy Brenna, reprezentowanym przez Wójta Gminy Brenna, jako 

Administratora Danych Osobowych, który dostępny jest w każdy  wtorek w godzinach 

13.00 – 15.00 pod numerem telefonu 338536222 oraz pod adresem e-mailowym 

wojt@brenna.org.pl. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do 

moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy(a), że posiadam prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail 

iod@brenna.org.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Brenna. Pełna informacja 

znajduje się na stronach internetowych Gminy Brenna oraz w siedzibie Urzędu. Podstawa 

prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późn. zm.) oraz 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). 

 

 

       …………………………………………… 

       
Data i czytelny podpis osoby zgłoszonej do udziału w pracach 

         komisji konkursowej 

mailto:iod@brenna.org.pl

