
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 383.2021 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 23.12.2021 r. 

 

Oświadczam, że:  
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.  

2. Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych  
w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na niniejszym 
formularzu zgłoszeniowym – zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

4. Wyrażam zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu 
zgłoszeniowym (imię i nazwisko, nazwa organizacji). 

5. Posiadam wiedzę, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 
do zgłoszenia do komisji konkursowej i opiniowania ofert. 

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania niniejszej zgody jak również, 
że klauzula informacyjna zawierająca informację o przysługujących mi prawach znajduje się 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Giżycku. 

 

Data i podpis kandydata na członka komisji: 
 

 
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej.1 

 

Pieczęć organizacji 

 

Podpis i funkcja osoby/osób reprezentujących 

organizację / podmiot: 

 

 

Podpis i funkcja osoby/osób reprezentujących 

organizację / podmiot: 

 

 

Podpis i funkcja osoby/osób reprezentujących 

organizację / podmiot: 

 

 

1 W przypadku gdy organizacja / podmiot reprezentowana jest jednoosobowo wystarczy jeden podpis 

osoby upoważnionej. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

kandydata wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. 
zm.) na członka komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 
2022-2024 
 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej: 
 

2. Adres kontaktowy kandydata:  
ul.  
 
 

telefon:  

kod pocztowy:  
 
 

miejscowość:  e-mail:  

3. Kandydat jest przedstawicielem wskazanym przez następujące organizacje pozarządowe / 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie:  

 
1. Nazwa organizacji / podmiotu  oraz  pełniona w niej funkcja (jeśli dotyczy): 

 
 
 
 


