
Formularz zgloszenia 

Zal'!cznik do ogloszenia 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 10.01.2017r 

kandydata organizacj i pozarz~dowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz.U. z 20 16r poz. 1817 z p6Zn. zm.) 

na czlonka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaiJ publicznych w 2017r 

1. Imi~ i nazwisko kandydata na czlonka komisji: 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata: 

I ~ ~! 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail 

Nr te1efonu 

3. Oswiadczenie kandydata 0 wyraienie zgody na kandydowanie: 

Ja .... ........... ........ .. ..... ........ ... ........... .. .. .... ......... ............ ... ... ........ ... ... .... ...... ...... .. ...... . nizej podpisany/a 
przedstawiciel .... ............. ..... .... ... ....... .... .. .... .... ...... .............. ... ... ... ... ............ .. .. ... ...... ..... .. .... ... .. ..... .... ... . 
wyrazam zgody na udzial w pracy komisji konkursowej powolanej przez W6jta w celu rozpatrzenia 
ofert na realizacjy zadaiJ publicznych 0 kt6rych mowa w ogloszeniu. 

data i podpis 

4. Wyraienie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 0 ochronie danych osobowych (Oz.U. z 2016r 
Nr 922) wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobov'lych zawartych w niniejszym 
formularzu w celu zakwalifikowania i pracy w komisji, w tym przechowywania tych danych przez 
okres okreSlony w odrybnych przepisach. Dane czlonk6w komisji stanowi~ informacjy publiczn~ w 
zakresie: imiy, nazwisko, organizacja zglaszaj~ca . Osoba, kt6rej dane dotycz~, rna prawo dostypu 
do ich tresci oraz ich poprawiania. 

data i podpis 



5. Dane organizacjilpodmiotu zglaszajljcego kandydata: 

- --- ---- - - - --- -

Nazwa 
organizacji/podmiotu 

Forma prawna 

Numer KRS i miejsce 
zarejestrowania 

Adres 
organizacjilpodmiotu 

Nr telefonu 

Adres e-mail 

Za pract; w komisjach konkursowych nie przysluguje wynagrodzenie i zwrot kosztow podroZy 

Pieczlltka imienna lub czytelny podpis os6b 
upowaznionych do reprezentowania organizacji 
pozarzljdowej/podmiotu, z ramienia kt6rego 
wystttpuje kandydat 


