MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POWIATU GIŻYCKIEGO
Podstawa prawna: Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego, Zarządzenie Starosty Giżyckiego w sprawie utworzenia
i procedury aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
Klauzula informacyjna RODO w załączeniu.
PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

Część I:
PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI:

Siedziba organizacji:

DANE KONTAKTOWE ORGANIZACJI
Telefon:
Adres do korespondencji:

Ulica ,nr domu:

Ulica, nr domu:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość:

Rok rejestracji:

KRS/ Nr rejestr.:

E-mail:

WWW:

DANE REJESTRACYJNE
Regon:

ZASIĘG DZIAŁANIA
Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI
Fundacja

Stowarzyszenie jednostki samorządu
terytorialnego

Stowarzyszenie

Związek Stowarzyszeń

Organizacja kościelna
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Związek sportowy
Związek zawodowy

Uczniowski Klub Sportowy
Uczelniana organizacja studencka

Oddział organizacji (jakiej?)
z osobowością prawną organizacji macierzystej

__________________________
Oddział organizacji (jakiej?)
z odrębną osobowością prawną

__________________________

Związek pracodawców

Inna forma prawna (jaka?)

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
organizacja pożytku publicznego od (kiedy?) ___________________________
organizacja w trakcie procedury ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego
nie dotyczy

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
organizacja prowadzi działalność gospodarczą (jaką?)______________________________________________
nie dotyczy

PODSTAWOWY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(proszę zaznaczyć tylko jeden)
Edukacja i oświata

Ekologia i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Turystyka i promocja regionu

Kultura fizyczna i sport

Rynek pracy

Bezpieczeństwo, ochrona i promocja zdrowia

Inne (jakie) _____________________________________

Pomoc społeczna

OSOBA DO KONTAKTU W ORGANIZACJI
Imię i nazwisko

Funkcja

Telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację powyższych danych kontaktowych na stronach
internetowych Powiatu Giżyckiego (portal informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej)
w ramach prowadzenia „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
……………………………………………………………
(podpis osoby do kontaktu)

* niepotrzebne skreślić

Część II:
ZAMIERZENIA, JAKIE OGRANIZACJA PLANUJE ZGŁOSIĆ DO DOFINANSOWANIA
PRZEZ POWIAT W PRZYSZŁYM ROKU (w trybach przewidzianych w ustawie o DPP)
Przy tworzeniu budżetu dotacji, O KTÓRE PLANUJĄ WYSTĘPOWAĆ ORGANIZACJE, będą brane pod uwagę WYŁĄCZNIE
zadania realizowane przez Powiat Giżycki, dotyczące sfery zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
Przewidywane wydatki ogółem na rok 2020 w poszczególnych obszarach:
− Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 18.000 zł
− Kultura fizyczna i sport: 18.000 zł
− Pomoc społeczna: 25.000 zł
− Ochrona i promocja zdrowia: 8.000 zł
− Usługi doradcze na rzecz NGO: 5.000 zł
− Dofinansowanie wkładu własnego NGO: 6.000 zł
− Edukacja ekologiczna: 15.000 zł

W związku z harmonogramem prac nad projektem budżetu Powiatu na przyszły rok
prosimy o składanie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.
(w przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zamierzeń istnieje możliwość dodania kolejnych pozycji)
1.

Nazwa zamierzenia: _______________________________________________________________________________
Obszar, w którym organizacja zamierza ubiegać się o dofinansowanie: _______________________________________
Szacunkowy koszt zamierzenia: ogółem _______________ zł; w tym wnioskowana kwota dotacji:_____________ zł.
Cel zadania: _____________________________________________________________________________________
Adresaci zadania: _________________________________________________________________________________
Rodzaj działań w ramach zadania (konferencja, turniej, wystawa itp.): ________________________________________

2.

Nazwa zamierzenia: _______________________________________________________________________________
Obszar, w którym organizacja zamierza ubiegać się o dofinansowanie: _______________________________________
Szacunkowy koszt zamierzenia: ogółem _______________ zł; w tym wnioskowana kwota dotacji:_____________ zł.
Cel zadania: _____________________________________________________________________________________
Adresaci zadania: _________________________________________________________________________________
Rodzaj działań w ramach zadania (konferencja, turniej, wystawa itp.): ________________________________________

3.

Nazwa zamierzenia: _______________________________________________________________________________
Obszar, w którym organizacja zamierza ubiegać się o dofinansowanie: _______________________________________
Szacunkowy koszt zamierzenia: ogółem _______________ zł; w tym wnioskowana kwota dotacji:_____________ zł.
Cel zadania: _____________________________________________________________________________________
Adresaci zadania: _________________________________________________________________________________
Rodzaj działań w ramach zadania (konferencja, turniej, wystawa itp.): ________________________________________

Uzasadnienie / dodatkowe informacje:
(opcjonalnie, w przypadku organizacji, które nie są w stanie określić wszystkich elementów zamierzenia)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE (zaznacz właściwe)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazywanie przez Starostwo Powiatowe w Giżycku (za pomocą
poczty elektronicznej i tradycyjnej, telefonicznie) informacji dotyczących sektora pozarządowego.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronach internetowych Powiatu Giżyckiego (portal
informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej) informacji zawartych w ankiecie „Mapa
Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”.
* niepotrzebne skreślić
Data

Nazwa Organizacji

Czytelny podpis

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE FORMULARZA
(wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl
w zakładce „Sektor pozarządowy – Ogłoszenia”)
Wypełniony formularz należy dostarczyć/przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku,
Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 211, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub skan pocztą
elektroniczną na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy Al. 1 Maja 14, 11-500
Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). (dalej: Administrator).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: Al. 1 Maja 14, 11-500
Giżycko, e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl , tel. 87 428 59 58.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez Starostwo Powiatowe w Giżycku
(za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej, telefonicznie) informacji dotyczących sektora
pozarządowego oraz publikację na stronach internetowych Powiatu Giżyckiego (portal
informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej) informacji zawartych w ankiecie
„Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego”. Dane osobowe zawarte
w ankiecie przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby korzystające ze stron internetowych Powiatu
Giżyckiego (portal informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej).
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 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.
6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo
dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych), prawo
żądania ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu – wysyłki informacji
dotyczących sektora pozarządowego oraz publikacji danych zawartych w „Mapie aktywności organizacji
pozarządowych”.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem
możliwości realizacji celu wskazanego w treści zgody.

