OGŁOSZENIE
NABÓR OSÓB DO BAZY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWYCH
Zgodnie z art.15 ust.2a i ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688 ze zm.) oraz na podstawie
Rozdziału XII załącznika do uchwały nr XVIII/154/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia
13 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2019r.,
poz.3031), Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza nabór osób do bazy kandydatów na członków
komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2020 w trybie
wyżej powołanej ustawy.
Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie
złożonego, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione w podmiotach
zgłaszających do ich reprezentowania – formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do
w/w Programu.
Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia t.j. do dnia 16.01.2020r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej
Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12.
Prezydent Miasta uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje
zarządzeniem do komisji konkursowej przedstawicieli podmiotów z bazy kandydatów na członków
komisji konkursowych.
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie
następujące kryteria:
–

zostały wskazane przez podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące
udział w konkursie,

–

nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018r., poz.2096 ze zm.) dotyczącymi wyłączenia
pracowników.
W bazie członków komisji mogą znaleźć się osoby, które:

–

są obywatelami Unii Europejskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

–

w określonym terminie zostały zgłoszone przez przynajmniej jeden podmiot do jego
reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert:
- komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta,
- pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji,
- komisja działa jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,
- komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez podmioty w przypadkach
określonych w ustawie,
- za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów
podróży,
- do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Prezydenta Miasta,
c) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i przekazanie ich
Prezydentowi Miasta.
Z up. Prezydenta Miasta
Dyrektor Generalny
/-/

Załącznik:
- formularz zgłoszenia kandydata do bazy członków komisji konkursowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO BAZY CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej:
Imię i nazwisko kandydata na członka
komisji
Adres zamieszkania kandydata
Tel. kontaktowy

2. Dane dotyczące organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszającej/cego kandydata:

Nazwa organizacji/podmiotu
Adres organizacji/podmiotu
Pełniona funkcja przez kandydata
w organizacji/podmiocie
Zakres działań statutowych
organizacji/podmiotu

3. Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność innych organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:

1. Nazwa organizacji/podmiotu
Adres organizacji/podmiotu

Pełniona funkcja przez kandydata
w organizacji/podmiocie
Zakres działań statutowych
organizacji/podmiotu

2. Nazwa organizacji/podmiotu
Adres organizacji/podmiotu
Pełniona funkcja przez kandydata
w organizacji/podmiocie
Zakres działań statutowych
organizacji/podmiotu

4. Deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych do
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w następujących obszarach*:
□ kultura fizyczna i turystyka;
□ kultura;
□ pomoc społeczna i ochrona zdrowia;
□ inne (jakie?)………………………………………………………………………………………...;
□ jestem zainteresowany udziałem w komisjach konkursowych we wszystkich obszarach,
w których będą ogłaszane przez Prezydenta Miasta Nowa Sól otwarte konkursy ofert w 2020r.

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018, poz.1000 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji
konkursowych i pracy komisji w otwartych konkursach ofert Gminy Nowa Sól - Miasto w 2020r.

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
stanowiąca załącznik do niniejszego zgłoszenia.
Data........................

...........................................................
podpis kandydata na członka komisji

Zgłaszamy ww. kandydata do bazy członków komisji konkursowych Gminy Nowa Sól – Miasto,
w roku 2020, jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu. Potwierdzam, iż zapoznałem/am się
z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik do niniejszego
zgłoszenia.

Data........................

* - właściwe zaznaczyć

..............................................…
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
organizacji/podmiotu

Załącznik do formularza zgłoszenia
kandydata do bazy członków Komisji Konkursowych
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli jest: Prezydent
Miasta Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: gonet@nowasol.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest
Prezydent Miasta Nowa Sól;
c) podmioty, które realizują Program współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2020r., np. jednostki organizacyjne Gminy, stowarzyszenia, fundacje;
d) osoby zainteresowane realizacją Programu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, czyli
realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Sol – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w
2020r., a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa tj. okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U.2011, poz.67 ze zm.) - tj. zgodnie z kategorią archiwalną przez czas nieograniczony.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

