
FORMULARZ ZGŁOSZENIA – 

deklaracja uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania 

ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji 

1. Imię i nazwisko   

2. Adres do korespondencji  

3. Telefon kontaktowy,  
e-mail 

 

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata 

1. Nazwa organizacji/podmiotu  

2. Adres siedziby 
organizacji/podmiotu 

 

Uzasadnienie kandydatury 

 

 

 

 

Pieczęć organizacji/podmiotu Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

organizacji/podmiotu 

 

 

 

 

Data wypełnienia formularza Podpis zgłaszanego kandydata 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, pok. 6, w terminie                 

do dnia 13 maja 2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja administratora o przetwarzaniu danych 

 

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie z siedzibą 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91, tel.: 91 404 55 04  

e-mail sekretariat@pcpr-gryfino.pl 

 

2. Jednostka ma powołanego Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem  

e-mail: k.staszak@rachmedia.pl 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru członków do komisji 

konkursowej w otwartym konkursie ofert Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 

podstawie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej PL),  

 

4. Dane, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, 

 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, 

 

7. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym momencie, wycofanie zgody będzie 

skutkować brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury.   

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zgłoszenia kandydatury na członka 

komisji konkursowej. 
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