
Załącznik do zaproszenia 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

 

1.Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

Imię i nazwisko 

Nr dowodu osobistego 
 

Telefon kontaktowy  

Adres korespondencyjny  

Adres e-mail:  

Informacja na temat doświadczenia 

kandydata w zakresie przygotowania 

wniosków, realizacji projektów i 

działań na rzecz organizacji i 

podmiotów wymienionych w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  

 

 

2. Dane organizacji wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ze strony kandydata. 

Nazwa organizacji 

pozarządowej/podmiotu 

wskazującego kandydata 
 

Adres organizacji  

Nr KRS lub innego odpowiedniego 

dla organizacji rejestru 
 

Nazwisko i funkcja osób 

uprawnionych do reprezentowania 

organizacji 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

• Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i niepłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu 

nowodworskiego w 2019 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 

• Oświadczam, że: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach; 

2. Korzystam z pełni praw publicznych; 

3. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

• Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych 

określonymi w zaproszeniu. 

 

 

 

…………………………..    ………………………………………………... 

miejscowość i data     czytelny podpis kandydata na członka komisji 

 

 

 

 

 



Załącznik do zaproszenia 

 

Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursie 

ofert na realizację zadnia publicznego ogłoszonego przez Starostę Nowodworskiego w 2018r. 
 

 

………………………….      ……………………………………… 

miejscowość i data      

 

……………………………………… 

podpis i pieczęć członków Zarządu osób upoważnionych  

 do reprezentacji organizacji/ podmiotu na zewnątrz 


