
 

            Głowno, dn.09.12.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH 

 

W związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.6.2022.AS o otwartym konkursie ofert  

na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:  

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

− działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

− działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

− nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

− ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633  

z późn. zm) 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm) i uchwałą  

Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zapraszam 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do  prac komisji  konkursowych  

opiniujących  oferty  złożone  w otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji  

z budżetu Miasta Głowna w 2023 r. Zgodnie  z  powyższą   ustawą  w  skład   komisji   

konkursowej  wchodzą   osoby   wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie w zakresie, w którym 

kandydat został zgłoszony. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej 

muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 

1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych; 

2) nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział                         

w konkursie na realizację zadań w zakresie, w którym zgłoszono kandydata; 

3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm); 

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 str. 1 z późn. zm) - 

RODO. 

 Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów 

podróży.  

 Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie od dnia 09.12.2022 r.  

do dnia 15.12.2022 r. (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). 

Formularz można przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Głownie,  

ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno lub poprzez skrzynkę  

e-PUAP oraz drogą mailową: sekretariat@glowno.pl.  

 
 

Burmistrz Głowna  

                   /-/ 

Grzegorz Janeczek 



 

 

Klauzula Informacyjna: 

 informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie 

jest Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno,  

tel/fax: +48(42) 719-11-51, e-mail: sekretariat@glowno.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru do udziału w pracach komisji 

konkursowych do opiniowania oferty zgłoszonych w otwartym konkursie ofert,  

a w przypadku wyboru kandydatury, do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej 

oferty zgłoszone w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

3) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem 

możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego  w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa; 

6) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane 

uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana 

dane osobowe,  a cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania,  

w myśl obowiązujących przepisów;  

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być 

zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie 

Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa,  

na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniu; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w ramach naboru do prac w komisji konkursowej oraz  korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w Urzędzie Miejskim w Głownie pod adresem e-mailowym: inspektor@glowno.pl 

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

mailto:inspektor@glowno.pl

