Gmina Budziszewice

Budziszewice, dnia 22 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej powoływanej
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2022 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego zamieszczone
zostało w dniu 12 kwietnia 2022 roku:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice /zakładka: ogłoszenia i
informacje/,
- na stronie internetowej Gminy Budziszewice /zakładka: ogłoszenia/,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budziszewicach.
1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 ze zm./ mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej powoływanej w celu
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania
publicznego.
2.W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.
3.Kandydatów należy zgłaszać:
1. dostarczając wypełniony formularz /wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia/ na
adres Urzędu Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, lub
2. przesyłając zeskanowany formularz, o którym mowa wyżej, na adres e-mail:
mp@budziszewice.com.pl
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 kwietnia 2022 r. /decyduje data wpływu do urzędu/.
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę.

WÓJT
(-) Marian Holak

Klauzula informacyjna RODO
Informacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust,
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazujących
kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazująca/cy kandydatów na członków Komisji
Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, w związku z
przetwarzaniem danych osobowych zobowiązują się do stosowania przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) , zwanym dalej RODO.
Informacja dla kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
do Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), zwanym dalej RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Budziszewice z siedzibą w Budziszewicach przy
ul. J. Ch. Paska 66.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, Wójt Gminy Budziszewice wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:
- listownie na adres: ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice,
- przez e-mail: iod@budziszewice.com.pl
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.
1 lit. e RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- czasu trwania otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania
publicznego,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez
określony czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
Dane osobowe pozyskane w związku z koniecznością powołania Komisji
Konkursowej i przeprowadzenia oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, przetwarzane będą do czasu ogłoszenia
,w BIP- ie i na stronie internetowej gminy, wyników otwartego konkursu ofert na
realizację w 2022 roku zadania publicznego, a następnie przechowywane w celach
archiwalnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 164 ze zm.)
8)
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby
marketingu bezpośredniego,
przenoszenia swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI KONKURSOWEJ
Nazwa organizacji, adres /pieczęć organizacji/podmiotu/
………………………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………….…………………...
Rekomenduję/emy Pana/Panią
...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
na członka Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem
dotacji na jego dofinansowanie

Uzasadnienie rekomendacji:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe do Kandydata:
tel. …………………………………………

……………………
/miejscowość, data/

e-mail…………………………………………

……………………………………………
/czytelny podpis Kandydata/

…………………………………………………………………………………………………
(data, pieczątka imienna lub czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji
pozarządowej/podmiotu, z ramienia którego występuje kandydat)

