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Załącznik nr 2 do uchwały nr 995/2021 
ZARZ-V.) POMATU Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

WR2'.ESASK3PG0 z dnia 09 marca 2021 r. 

Formularz zgłoszeniowy 

kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 
wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021. roku, 
wskazanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 



DANE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI 
_  

Imię i nazwisko kandydata 

Adres korespondencyjny (nię.j~o ść, 
ulica, nr budynku, kod pocztOWY; 
poczta) 

OpiS;'posiadanej wiedzy ulub 
di.44iadczenia w dziedzinie obejmującej > 
Ukres  przediniotowy pracy komisji ;• 

Oświadczam, że: 
- żapoznaM:,:łem. ię z trescią C..głęązcnia 9 naborze członków komisji konkursowej do opiniowania 
ofert zlożonyóh w otwartym konkursie ofert na zlecanie W trybie wsparcia realizacji zadmi  
publicznych powiatu Wt:ZOSi~sc w 4b0z4i-ze. dzi ł lności na rzecz osób niepektopiawnych w 2021 
roku, ws:k!flycb..prZOg organizacje : .pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 
ustawy o iała]nosci pozytku pubhcznego 1 o wolQntaiiac1e'(Uchwała .Zarządu Powiatu 
WrZCSińskiCio:nr 0$%202 1 z dn 09 marea 2021 ,) :" : : : • 

ej wymienione dane są zgodustaneme ze . ;"pk4wiiyiii: i faktyCznym, 
obYwąte - irtOrk„ukończone łat, posiadam pełną zdolność do czynnóści prawnych , , 

nie jestem poZbą.wiona/y prawpOlicznyc 
. 

 
- pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawny:M 
lub faktycznym, który móałby budzić uzasadnione Wątpliwości co do bezstronności, 

wyrażani : Zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nię 1.,...i.Onych; 
do 'przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert przez Starostwo Powiatowe we Wrzęśp.VE, 
zgódnie-Z.''różP6i.'"2:4&6i'61 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dffig 27 IcV4f#ią.. 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dąi.:1 .4.::!.?sóbowYCli. 
i y.k?...:sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/40*,E... (ogólne, 

rządzenie o ochronie danych). 
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych -.dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Wrze44kiego (www.bip.wrzesnia.powi4p,1) w zakładce Starostwc5 

; Powiatowe we Wrześni/ Ochrona danych osobowych... 

(data  i czytelny podpis kandydata) 

 

(Podpis/y i pieczątka/ki osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania organizacji pozarządowej 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 
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