
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,poz.1812), oraz Uchwały nr LXVII/363/22        
Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie: przyjęcia "Programu 
współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
roku 2023",  ogłaszam nabór dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w cyt. konkursie. 

Do prac w komisji może zostać powołanych od 1 do 3 członków ww. organizacji. 

• Zgłoszenia kandydatów do pracy w komisji konkursowej może dokonać organizacja 
pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

• Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy. 
• Organizacje pozarządowe w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia mogą 

zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków Komisji 
Konkursowej. 

• Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia  
w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino.  

• Zgłoszenia, które wpłyną w terminie, zostaną zweryfikowane przez pracownika Urzędu 
Gminy w Będzinie odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

• Prawidłowe zgłoszenia zostaną zarekomendowane i przekazane Wójtowi Gminy 
Będzino. 

• Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Będzino powoła członków Komisji 
Konkursowej. 

• Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny i nieodpłatny. 

 

 

Sylwia Halama 
pełniąca funkcję  

Wójta Gminy Będzino 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Załącznik 
do ogłoszenia Wójta Gminy  

                                                                                                                      Będzino z dn. 01.12.2022r           
Zgłoszenie 

do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych w gminie Będzino w 2023 r. 

Dane organizacji zgłaszającej kandydata: 

Nazwa organizacji: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Forma prawna organizacji: 
..................................................................................................................................................... 

Adres siedziby: 
..................................................................................................................................................... 

Tel.: .................... 

Dane osobowe kandydata: 

Imię i Nazwisko: 
..................................................................................................................................................... 

Adres: 

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

Tel.: .................... 

Uzasadnienie wyboru kandydata: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Zgoda kandydata na wpisanie na listę: 

Ja niżej podpisana(y) ........................................................... wyrażam zgodę na kandydowanie 
na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych w gminie Będzino w 2023 r. 

......................... .................................... 
miejscowość, data czytelny podpis kandydata 

 



 

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych: 

Ja, niżej podpisany(a) ..................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na członka Komisji 
Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych w gminie Będzino w 2023 r., zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1). 

 
 
......................... .................................... 
miejscowość, data czytelny podpis kandydata 

  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino 
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino;                                
z siedzibą 76-037 Będzino 19 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
ug@bedzino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ 
Pan skontaktować poprzez email  iodo@bedzino.pl . Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane gdy: 
1. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 
2. Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub 

innej osoby fizycznej. 
3. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. 

4. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest 
stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed 
zawarciem umowy. 

5. Wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, w 
przypadku realizacji usług nie objętych wyżej wymienionymi 
podstawami. 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE 
ODBIORCÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

1. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu 
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych. 
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma 
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody 
przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym 
przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
będzie skutkowało odmową realizacji usług. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą informacją. 

 

               ………………….…. 
              Czytelny podpis 

mailto:ug@bedzino.pl
mailto:iodo@bedzino.pl


Oświadczenie organizacji: 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na reprezentowanie naszej organizacji/podmiotu przez 
Panią/Pana ………………………………………………….. w Komisji Konkursowej opiniującej oferty 
złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Będzino 
w 2023 r. 

......................... 
miejscowość, data 

.................... ...................    ................... 
podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu 
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