Formularz zgłoszenia kandydata/-tki wskazanego/-nej przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w
pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA/-TKI NA CZŁONKA KOMISJI
1

Imiona i nazwisko kandydata/-tki
(wskazanego/-nej przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w
art.3 ust.3)

2
3
4

Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Funkcja w Organizacji (np.: Prezes,
Skarbnik, członek, wolontariusz):

5

6

Opis doświadczenia kandydata w
zakresie realizacji lub oceny zadań
publicznych

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH KONKURSOWYCH W
NASTĘPUJĄCYCH SFERACH ZADAŃ PUBLICZNYCH

SFERA ZADAŃ

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom
w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym,
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa
narodowego,
w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w zakresie zadań związanych
z rozwijaniem kontaktów i
współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich,
w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnego Programu
Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w zakresie rewitalizacji
społecznej.

Proszę
zaznaczyć „x” we
właściwej
kratce/kratkach

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd
Miasta Leszna, należy zaznaczyć „x” w poniżej wskazanym polu.
1)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
tj. imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e- mail, opisu
doświadczenia, przez Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno,
w celu udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na
rok 2015 organizowanych przez Urząd Miasta Leszna i jego jednostki.

Oświadczam jednocześnie, iż:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka komisji konkursowej oraz
oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym,
2) jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych,
3) przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta
Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno,
- dane będą przetwarzane w celu udziału w komisjach konkursowych do
wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd
Miasta Leszna i jego jednostki,
- podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w komisjach konkursowych
do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd
Miasta Leszna i jego jednostki,
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz
z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze
przysługuje mi zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem związany/-a z innymi organizacjami pozarządowymi (nazwa
podmiotu – funkcja w organizacji, np. prezes, skarbnik, członek, wolontariusz):
Nazwa organizacji
1.
2.
3.

Pełniona funkcja

...........................................
(czytelny podpis kandydata/ -tki)

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W
ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGŁASZAJĄCEJ OSOBĘ NA
KANDYDATA/-TKĘ KOMISJI KONKURSOWEJ
1

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

2

Forma prawna

3

Nazwa i numer dokumentu
stwierdzającego sposób
reprezentacji podmiotu (np. KRS
lub innego rejestru)
4 Adres organizacji pozarządowej
lub podmiotu wymienionego w art.
3 ust. 3
5 Telefon
6 Adres e-mail
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
LUB PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE ZGŁASZAJĄCEJ OSOBĘ NA KANDYDATA/ -TKĘ KOMISJI
KONKURSOWEJ
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpisy i/lub pieczątki osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji (zgodnie z KRS/innym rejestrempotwierdzające wskazanie/zgłoszenie
kandydata/ -tki)
1)

2)

3)

Leszno, dnia

....................

2014r.

