
ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając  na  podstawie  art.  15  ust.  2d  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego
do  udziału  w  komisji  konkursowej,  opiniującej  oferty  na  powierzenie  realizacji  zleconego
zadania  administracji  rządowej  z  zakresu  prowadzenia  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej
i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Osoby  zainteresowane  udziałem  w  pracach  komisji  konkursowej  proszone  są  o  złożenie
pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 31 października 2019 roku.  

Wypełniony druk należy:
przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju 
ul. Mickiewicza 15 
28 - 100 Busko – Zdrój

UWAGA:
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania         
publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.



Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizację pozarządową
do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji

zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Nazwa i adres organizacji zgłaszającej przedstawiciela do komisji konkursowej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do prac w komisji konkursowej:

………………………………………………………………………………………………

Funkcja w organizacji:  ……………………………………………………….…

Numer telefonu:  …………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………….........……

Data
zgłoszenia

Podpis osoby
zgłaszanej do komisji

konkursowej

Pieczęć organizacji
Podpis/ podpisy

osoby /osób upoważnionej/
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu

organizacji

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

..................................................................................
              (czytelny podpis kandydata)



KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej
zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informuję, iż:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Buski, z administratorem
można się skontaktować pod: 
- adresem korespondencyjnym: Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15,
28 - 100 Busko – Zdrój, 
- elektronicznie pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl  
- telefonicznie pod numerem tel.:  41 370 50 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@powiat.busko.pl.
3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  powołania  komisji  opiniującej  oferty
na  powierzenie  realizacji  zadania  z  zakresu  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy
prawnej  i  poradnictwa  obywatelskiego  w  2020  roku  przez  organizacje  pozarządowe
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz. 294 - tekst jednolity)
oraz  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).
4. Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie
i w granicach przepisów prawa.
5. Zgodnie  z  ogólnym  rozporządzeniem  o  ochronie  danych  osobom,  których  dane
są  przetwarzane  służy:  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  prawo  do  sprostowania  -
poprawienia swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
6. W przypadku  kiedy  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie  danych  osobowych  jest  koniecznym  wymogiem  członkostwa  w  komisji
opiniującej  oferty na powierzenie realizacji  zadania publicznego, o której mowa powyżej,
niepodanie danych uniemożliwi członkostwo w komisji.
8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  prac  komisji,  a  później  celem realizacji
ciążącego na administratorze obowiązku archiwalnego zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
9. Dane  osobowe nie  będą  przekazywane  odbiorcom w państwie  trzecim lub  organizacji
międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

mailto:iod@powiat.busko.pl

