
 

Załącznik nr 1 

do ogłoszenia 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 02.02.2021 r. 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   

(Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) 

na członka Komisji Konkursowej 

w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym  

w dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego  

w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom. 

 

Nazwa, adres, nr KRS organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującej/wskazującego 

kandydata 

 

 

 

Dane kandydata 

Imię i nazwisko  

Adres do 

korespondencji 

 

telefon, e-mail   

 

Oświadczam, że w/w organizacja nie składa oferty w otwartym konkursie ogłoszonym  

w dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego  

w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom. 

 

  

Pieczęć organizacji/podmiotu 
Podpis osoby upoważnionej  

do reprezentacji organizacji/podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w Komisji Konkursowej oraz oświadczam, że nie pozostaję wobec 

wnioskodawców biorących udział w konkursie ogłoszonym w dniu 01 lutego 2021 r. na 

wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2021 r. w obszarze propagowania 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia 

pomocy dzikim zwierzętom w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 

do Ogłoszenia Wójta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 02.02.2021 r. 

 

Obowiązek informacyjny dla oferentów w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez administratora: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-

130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę 

osoby. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu złożenia oferty na Członków Komisji 

Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w 

dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadania w obszarze propagowania ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim 

zwierzętom. 

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakończenia 

prowadzonej sprawy, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania 

dokumentacji. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wykonania 

obowiązków pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych 

konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych 

osobowych przed jej wycofaniem. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

       ………………………………………. 

                                                                                                       /podpis/ 

 

 

 


