ZARZĄDZENIE NR 0050.312.2019
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie
od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:
51
Ogłasza się możliwość zgłaszania kandydatów do udziału W pracach Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia
10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie, zwane dalej „ organizacjami".

52
Kandydatami na członków Komisji Konkursowej mogą być osoby wskazane przez
organizacje, z wyłączeniem osób wyznaczonych przez organizacje biorące udział
w otwartym konkursie ofert.
2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) nie reprezentować Żadnej organizacji biorącej udział w konkursie, ani nie pozostawać
z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość
lub interesowność,
2) nie podlegać wyłączeniu z postępowania konkursowego na zasadach określonych
W art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
3) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska,
adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e—mail) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e)
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, Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pózn. zm.).

1,

53
Kandydatów na członków Komisji Konkursowej zgłasza się na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Toszku,
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44—180 Toszek.

1.
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Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 50 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania wskazanego terminu ma data i godzina
wpływu do Urzędu Miejskiego W Toszku, a nie data stempla pocztowego.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez wskazanego kandydata oraz osobę
upoważnioną do reprezentowania organizacji, która go zgłasza.
Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż określona W ust. 1 i ust. 2.
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Dana organizacja może zgłosić jednego kandydata.
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, tj. powyżej 5, członków
Komisji Konkursowej wyłania się w drodze losowania spośród organizacji, które dokonały
zgłoszenia.
Informacja o terminie i miejscu losowania zostanie umieszczona na snonie internetowej
www.toszek.pl.
Wyboru kandydatów (przedstawicieli organizacji) dokona Burmistrz Toszka powołując
Komisję Konkursową w drodze odrębnego zarządzenia najpóźniej w dniu jej pierwszego

posiedzenia

55
Udział w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert,
o której mowa w 5 1 jest nieodpłatny i jej członkom nie przysługuje zwrot wydatków
związanych z wykonywaniem czynności.

56
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

ś7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050.3122019
Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
przedstawiciela organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionegow art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *
do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
*

niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe kandydata
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
Adres e—mail

jeżeli kandydat jest członkiem organizacji, proszę podać pełną jej
oraz ewentualnie pełnioną funkcję zgłoszonej kandydatury

nazwę, adres

siedziby

Pełna nazwa zgłaszającej
organizacji
Adres siedziby zgłaszającej
organizacji
Funkcja pełniona w organizacji

OŚWIADCZENIA
1.

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia
31

2.

grudnia 2020 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj imienia i nazwiska, adresu
do korespondencji, numeru telefonu, adresu e—mail) zgodru'e z art. 6 ust. 1 lit. e) RozporządzeniaParlamentu
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, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej przez administratora
danych osobowych,

/ miejscowość, data/

/ czytelny podpis kandydata /

/pieczęc i/ lub podpis osoby uprawnionej

,]?
L?

do reprezentowania organizacji/

i,/
i
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Pouczenie:
1. Do zgłoszenia należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia osób zgłaszających kandydata
na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji/ podmiotu dotyczy wyłącznie sytuacji,
gdy organizacja/ podmiot nie jest zarejestrowany w ogólnodostępnym rejestrze.
—

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH
W związku z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
dalej „UODO” oraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej „RODO"), niniejszym informuję, że:

/ /

I.

II.

Administratorem zebranych danych osobowych jest:
Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego
44—180 Toszek.

2,

Inspektor Ochrony Danych

Na mocy art, 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym Pan Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i
swoich
realizacji
praw przez formularz kontaktowy na stronie Mpms—zekpl,
e-rnail: jbartkowiak@pharos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyraził/ a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), tj. W rozpatrzenia zgłoszenia do udziału W pracach
Komisji Konkursowej.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonychpodczas konsultacji społecznych stanowi
art. Sa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U, z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.).
IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pana/ Pani dane osobowe wyłącznie w kategorii podstawowych danych
identyfikacyjnych, takich jak:
1) imię i nazwisko,
2) adres do korespondencji (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu),
3) inne dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

/

V.

Odbiorcy danych
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III informuję, że Pana/Pani dane osobowe

będą przetwarzane Wyłącznie w celu weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w pracach Komisji
Konkursowej i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji
VII.

międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu
przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2011 r Nr 14,
poz. 67 z późn.zm.).

VIII.

b:!

Przysługujące prawa
W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani / Panu:
1. żądania od adminisn'atoradostępu do danych osobowych,
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych.
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IX.

X.

Informacja o wymogu/dobrowolnościpodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne W procesie konsultacji i wynikające
z przepisów prawa wskazanych W pkt III ~ niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
uniemożliwi weryfikację posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach.
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

/ miejscowość, data/

/ czytelny podpis kandydata /

3/3

