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Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 lipca 2020 roku                                                  

w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na członków  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie  

na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na członka  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie  

na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 

 
 

Dane dotyczące kandydata na członka Rady Pożytku: 
 

1. 

 

Imię i nazwisko kandydata 

do reprezentacji organizacji 

pozarządowej lub podmiotu 

wymienionego w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
 

 

 

2. adres do korespondencji 

 

 

 

3. adres e – mail 
 

 

4. telefon kontaktowy 
 

 

5 

 

opis doświadczenia 

potwierdzający posiadane 

kwalifikacje i umiejętności 

przydatne do pracy                       

w Radzie Pożytku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oświadczam składając własnoręczny podpis, że: 

a) wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 

b) wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do pracy w charakterze członka Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023; 

c) jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych; 

d) posiadam kwalifikacje i umiejętności przydatne do pracy w charakterze członka Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie; 
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e) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Łopuszno moich danych osobowych  

zamieszczonych w formularzu w celu rozpatrzenia kandydatury na członka Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023. 

Zostałem(am) poinformowany(a) o moich prawach i obowiązkach.  

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                            (własnoręczny czytelny podpis kandydata  

                                                                                              na członka Rady Pożytku) 

 

Rekomendacja organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego powyższego kandydata: 
 

6. 

 

Nazwa organizacji                                 

lub podmiotu  

 

7. 

nazwa i numer dokumentu 

potwierdzającego sposób 

reprezentacji podmiotu                

(np. numer KRS                             

lub właściwego                        

rejestru / ewidencji) 
 

 

8. 

adres siedziby organizacji                   

lub podmiotu wraz z danymi 

kontaktowymi 

 

 

 

 

Podpisana(e) niżej własnoręcznie osoba(y) oświadcza(ją), że: 

a) organizacja pozarządowa / podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zapoznał się z zasadami udziału organizacji pozarządowych                                 

/ podmiotów w zgłoszeniu członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie 

na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023; 

b) organizacja pozarządowa / podmiot zgłasza kandydata wskazanego z imienia i nazwiska                  

w pkt 1 niniejszego formularza na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego                        

w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023. 

 

 

 

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

                     (miejscowość i data)                                     (pieczęć organizacji / podmiotu)          

 

 

  ………..…..…………………………………… 

………………………………………………... 

                                       (własnoręczne czytelne podpisy osób upoważnionych 

                               do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji lub podmiotu) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                    

2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – RODO,                    

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Łopuszno reprezentowana                                               

przez Wójta Gminy Łopuszno (ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno, tel. 413914001,                                   

e – mail: gmina@lopuszno.pl). 

2. Wójt Gminy Łopuszno wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się                         

Pani / Pan skontaktować pod adresem e – mail: inspektor@cbi24.pl we wszelkich                        

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw                        

związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

przywołanego rozporządzenia RODO oraz wyrażona zgody. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kandydatury na członka 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą 

lata 2020 – 2023 oraz realizacji czynności związanych z pracami Gminnej Rady                       

Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023                                         

oraz archiwizacji wytworzonej podczas prac Rady Pożytku dokumentacji. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji                       

ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach                         

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora                     

danych osobowych. 

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  a  także – w przypadkach przewidzianych prawem                           

–  prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo                                       

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w granicach                              

określonych w przywołanym rozporządzeniu RODO, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych                     

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia RODO                            

tj.: Prezesa Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa                 

lub poprzez stronę internetową uodo.gov.pl. 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane                     

dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu                                       

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody                                 

przed jej cofnięciem. 

 
 

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

     (miejscowość i data)                                              (własnoręczny czytelny podpis kandydata  

                                                                              na członka Rady Pożytku w celu poświadczenia 

zapoznania się i akceptacji treści klauzuli) 
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