
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050.545.2021 

Burmistrza Makowa Podhalańskiego 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy 

dla kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników 

projektu Perspektywy” 

 

I. Dane organizacji zgłaszającej /podmiotu zgłaszającego kandydata: 

1. Pełna nazwa organizacji/podmiotu: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa rejestru (KRS lub inny): …………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer w rejestrze: …………………………………...…………………………………………………………………………….. 

5. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

6. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata: 

1. Imię i nazwisko kandydata: ………………...………………………………………………………………………………….. 

2. Adres do korespondencji: …………………………...………………………………………………………………………….. 

3. Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III.  Uzasadnienie kandydatury uwzględniające kwalifikacje i doświadczenie kandydata 

w zakresie problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz doświadczenie 

przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych: 

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 IV. Oświadczenie kandydata: 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………….…………………………………. oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 

RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 



zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacji do Komisji Konkursowej. Zapoznałem się 

z klauzulą o przetwarzaniu moich danych osobowych.1 

 

 

………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

 

V.  Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 

zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego kandydata: 

 

Imię i nazwisko: Funkcja: Data i czytelny podpis 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(Pieczęć organizacji zgłaszającej/podmiotu 

zgłaszającego kandydata) 

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej upływa z dniem 20 kwietnia 2021 r. Zgłoszenie podpisane przez 
kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego 
w Makowie Podhalańskim/Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 

 
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1, tel. 33 877 15 54, e-mail: mops@makow-podhalanski.pl. reprezentowany przez Kierownik 
mgr Urszulę Sarnicką. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-
podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu rekrutacji do komisji konkursowej powołanej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu Perspektywy”. Będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie zgodnie z przepisami o archiwizacji. 
Odbiorcami danych mogą być członkowie komisji rekrutacyjnej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz inne podmiotu uprawnione na 
podstawie przepisów prawa. Mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, dostarczającymi wsparcia informatycznego, prawnego, obsługi 
administracyjnej. 
Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b i e), 
przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie danych 
dobrowolnie udostępnionych przysługuje również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieudostępnienie może uniemożliwić udział w rekrutacji. Dane nie będą podlegały profilowaniu lub 
automatycznemu przetwarzaniu przez administratora. 
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie administratora. 


