BURMISTRZ CZERSKA

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 15 ust. 2a 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.) oraz Uchwały
Nr XXVI/305/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Czersk w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Burmistrz Czerska
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2021 r. w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego
oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych,
2) ochrony zwierząt, w tym opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy
Czersk oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
I.

Wymagania ogólne dla kandydatów na członków do komisji konkursowych

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert,
ogłoszonym na zadania w zakresie o którym mowa w ust. 1 do realizacji w 2021 r., mogą być
przedstawiciele organizacji / podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy
spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje / podmioty biorące udział w danym otwartym
konkursie ofert;
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
co do ich bezstronności;
3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
II.

Zadania komisji konkursowej

1. Komisja konkursowa dokonuje czynności zgodnie z par. 12 ust. 16 Programu
współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021, stawiającego Załącznik do Uchwały Nr XXVI/305/20
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w tym m.in.:
1) oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych złożonych
do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści
ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
2) proponuje przyjęcie lub odrzucenie danej oferty na realizację zadania
publicznego;
3) proponuje podział środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny
ofert;
4) rekomenduje oferty Burmistrzowi Czerska.
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III. Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy
składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert w roku 2021
– „Sport 2021” / „Ochrona zwierząt 2021”
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
IV.

Termin składania dokumentów – do 16.12.2020 r. (decyduje data wpływu)

V. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata
organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2021– „Sport 2021” /
„Ochrona zwierząt 2021”.
Zgodnie z art. 13 i 14 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy
UE L 119 – dalej: RODO), Administrator Danych Osobowych informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w zgłoszeniu na członka komisji
konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2021– „Sport 2021” /
„Ochrona zwierząt 2021” jest Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone
obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Czersku.
Kontakt: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, tel. (52) 395 48 60, fax: (52) 395 48 11, e-mail:
urzad_miejski@czersk.pl.
2) Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
a) procedurą rozpatrzenia zgłoszeń kandydatów na członków
b) uczestnictwem w pracach
komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2021–
„Sport 2021” / „Ochrona zwierząt 2021”
3) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit a) RODO - wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych,
b) art. 6 ust. 1 lit e) RODO - przesłanki niezbędności do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi.
4) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem
koniecznym do realizacji celów ich przetwarzania jakimi są kandydowanie na członka
i uczestnictwo w pracach komisji konkursowej.
5) Udostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom
Administratora Danych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
i podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
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7) Zebrane przez Administratora dane osobowe przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały one zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez przepisy szczególne lub do odwołania zgody.
8) W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych przysługują następujące prawa:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
dostępu do przekazanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
w art. 21 RODO),,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.

9) W sprawach związanych z zakresem ochrony i przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: drogą elektroniczną: iod@czersk.pl
lub urzad_miejski@czersk.pl oraz telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60.
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Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert.
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającej swojego kandydata
na członka komisji konkursowej
Nazwa i siedziba organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art.3 ust.3 ustawy
Nr KRS lub nr innego dokumentu
wraz z nazwą rejestru
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Imiona i nazwisko kandydata
do reprezentacji organizacji
pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres e-mail

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W ZAKRESIE:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ *
OCHRONY ZWIERZĄT *
*zaznaczyć właściwe

1)
2)
3)

Oświadczam, że:
Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
Zapoznał-am/-em się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych kandydata organizacji
pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego RODO,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla potrzeb naboru
kandydatów do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku
2021– „Sport 2021” / „Ochrona zwierząt 2021” organizowanym przez Urząd Miejski w Czersku

..................................................................................
(czytelny podpis kandydata na członka komisji konkursowej)
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Zgłaszający potwierdza:
1)
2)

3)

zgłoszenie ww. kandydata do reprezentacji Organizacji lub podmiotu w komisjach konkursowych;
znajomość obowiązków wynikających z przepisów 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 2016 119 1), zwanego
„RODO”;
że pomiędzy Zgłaszającym, a Gminą Czersk w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący
prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Czersku,
nie dochodzi do powstania stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednocześnie
oświadcza, że jest samodzielnym Administratorem danych osobowych realizującym własne cele, a
relacja zachodząca między ww. to udostępnienie danych osobowych kandydata;
1.

……………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem

………………………………., dnia...................................................
...
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