
                                                                       
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

kandydata na członka stałej komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację 

zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach 

ofert w 2023 r. 

 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa organizacji  

reprezentowanej przez kandydata …………………………………………………………………. 

Doświadczenie organizacji w zakresach przedmiotowych konkursów: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                             …………………… 
                                                                (pieczęć organizacji) 

 

………………………………….   ……………………………………….… 

   (miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis osób reprezentujących organizację )  



                                                                       
 

 

 

ZGODA KANDYDATA NA CZŁONKA STAŁĘJ KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w 

2023 r.   

 

 

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

                                                                                                                 (czytelny podpis kandydata)  

 

 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak nr telefonu, adres  

e-mail lub innych kategorii danych związanych z możliwością kontaktu oraz czynnościami wynikającymi z 

zawartego zlecenia przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z siedzibą w Urzędzie Gminy Dębnica 

Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, w celu przystąpienia do stałej 

komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez 

Gminę Dębnica Kaszubska w 2023 roku. 

 TAK  NIE 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru na członka komisji konkursowej oraz 

przeprowadzanej procedury otwartych konkursów ofert, zgodnie z 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).   

 

 

 

………………………………….   ……………………………………….… 

   (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis kandydata)  


