
Załącznik nr 1
  do Ogłoszenia ws. naboru kandydatów 

                         
na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin
na 2021 rok  w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,  ochrony  i  promocji  zdrowia,  ekologii  i  ochrony  zwierząt,  działalności  wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  
Zgłoszenie kandydata wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3.
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanym przez
Miasto Radlin na rok 2021

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI

I. Imiona i nazwisko kandydata 
wskazanego  przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3

II. Telefon stacjonarny

III. Telefon komórkowy

IV. Adres e-mail

V. Krótki opis doświadczenia 

VI. 1. Nazwa i siedziba organizacji 
pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3. ust. 3

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2) Jestem/nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, przez Urząd Miasta Radlin z siedzibą przy

ul.  Józefa  Rymera 15,  44-310  Radlin  -  celem udziału  w komisjach konkursowych  do  wyboru ofert  w
otwartych  konkursach  ofert  organizowanych  przez  Miasto  Radlin,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie
danych  w  okresie  wskazanym  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i
archiwach  ze  zmianami.  Zgoda  może  zostać  wycofana,  poprzez  złożenie  stosownego  pisemnego
oświadczenia.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Urząd  Miasta  Radlin  jest
Burmistrz  Radlina (ul.  Józefa Rymera 15,  44-310 Radlin).  Informacje dot.  zasad przetwarzania danych
osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na
tablicach informacyjnych wywieszonych w Urzędzie oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.
Pełną informację dot. zasad ich przetwarzania można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod
adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicy informacyjnej wywieszonej w siedzibie Urzędu oraz w formie
udostępnianego na życzenie wydruku (w tym celu prosimy o kontakt).

4) Zapoznałem  się  z  zasadami  udziału  osób  wskazanych  przez  organizacje  pozarządowe  i  podmioty
wymienione w art.  3 ust.  3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, w komisjach
konkursowych do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Miasto Radlin.

 

..................................................................................
                                                                          (czytelny podpis kandydata)
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https://radlin.pl/zpdo


REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ I/LUB  PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY  O  DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE 

PODPISY  OSÓB  UPOWAŻNIONYCH  DO  SKŁADANIA  OŚWIADCZEŃ  WOLI  ZGODNIE  Z KRS/INNYM REJESTREM –
POTWIERDZAJĄCE  WSKAZANIE/ZGŁOSZENIE  KANDYDATA 

Nazwa podmiotu 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych

1) 

1) .............................

2)

2)...............................

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