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ESZ.524.1.1.2022
Inowrocław, dnia 2 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT 

Na podstawie uchwały nr XXXVII/332/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia
26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok, w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację
w roku 2022 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje
pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała
Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2022 r.)

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego
zaprasza

organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej jako organizacje
pozarządowe) do wskazania osób do komisji konkursowej z zakresów:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
4) turystyka i krajoznawstwo,
5) ratownictwo i ochrona ludności,
6) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

1. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać osoba wskazana przez
organizację pozarządową.

2. Dane kandydatów należy zgłaszać do dnia 14 lutego 2022 roku do godz. 12.00 na adres
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl dołączając skan zgody podpisany przez
kandydata.

3. Zgłoszenie winno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail);
3) nazwę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata;
4) podpisaną przez kandydata zgodę na wybór jego osoby do udziału w pracach komisji

konkursowej oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią
załącznika Nr 1 do niniejszego komunikatu.

4. Złożone zgłoszenie, nie zawierające w swej treści informacji wymienionych w pkt 3
zostanie odrzucone i nie będzie brane pod uwagę przy wyborze osób do komisji
konkursowej.

5. Organizacja pozarządowa może wskazać tylko jednego kandydata.
6. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji w ilości 2 osób wybiera Zarząd

Powiatu Inowrocławskiego spośród zgłoszonych kandydatów.
7. W przypadku wskazania przez organizacje pozarządowe większej liczby kandydatów

niż dwóch, członków komisji konkursowej wyłaniać się będzie w drodze losowania
w obecności zgłoszonych kandydatów do komisji. O terminie i miejscu losowania
kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.



8. Skład komisji konkursowej opublikowany zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

9. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
10.Wyłączeniu z prac komisji podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe

biorące udział w konkursie poprzez złożenie oferty.
11.Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach określa, w rozdziale X, Program współpracy Powiatu
Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2022 rok.



Załącznik Nr 1

Nazwa organizacji zgłaszającej
kandydata
Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Nr telefonu/ Adres e-mail

Wyrażam zgodę na wybór mojej osoby przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do udziału w pracach komisji konkursowej
w związku z uchwałą Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizacje w roku 2022 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz
inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Data .
(podpis kandydata}

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Starostę Inowrocławskiego z siedzibą
w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17 w celu wyznaczenia, powołania do komisji konkursowej oraz wzięcia udziału w jej pracach.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapomałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Data .
(podpis kandydata)

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu jest Starosta
Inowrocławski z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław.

2. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyznaczenia, powołania do komisji konkursowej oraz wzięcia udziału
w jej pracach i będą przetwarzane tylko wtedy, gdy:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której administrator jest stroną,
4) w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a po tym

czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

I) prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania,
2) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się ich
przetwarzanie lub nie ma nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania danych.

7. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli umają Państwo,
że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest
obowiązkowe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych
administratorowi jest dobrowolne.


