
Puławy, dnia .-:W ... 12.2022 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.). 

Zarząd Powiatu Puławskiego 

ogłasza 

nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie 
ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2023 na terenie 

Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki. 

Zgłoszeń kandydatur na członków ww. Komisji mogą dokonywać organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Praca w Komisji ma charakter społeczny. Członkom Komisji nie będzie przysługiwał zwrot 
kosztów podróży. 

Uwaga: W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Do członków Komisji 
konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) 
dotyczące wyłączenia pracownika. 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pokój nr 139. 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego wniosku i jego 
złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy 
pok. nr 100 w terminie do 5 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia zgłoszenia uważa 
się datę jego wpływu do Kancelarii Urzędu. 
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Załącznik 
do ogłoszenia Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie naboru 

na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie 
wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2023 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki 

wnioskodawca - organizacja pozarządowa 
lub podmiot wym. w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) 

miejscowość, data 

Zarząd Powiatu Puławskiego 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy 

WNIOSEK 
O POWOŁANIE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZAOPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM 

KONKURSIE OFERT NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2023 NA 
TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI 

Imię i nazwisko osoby typowanej do pracy w Komisji: 

telef on/mail . 

Uzasadnienie (proszę podać kompetencje kandydata do pracy w Komisji) 

Oświadczam, że zgłoszenie kandydata nie pochodzi od organizacji biorącej udział w konkursie ofert 
zgodnie z zapisem art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.). 

podpis wnioskodawcy wraz z podaniem pełnionej funkcji 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na pracę społeczną w Komisji konkursowej 
ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku 
publicznego w roku 2023 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki. 
Wyrażam zgodę na: 
1) udział w naborze i powołanie na członka Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach 
2) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

w celu naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oraz przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach wyłonienie wykonawców 
zadań pożytku publicznego w roku 2023 na terenie powiatu puławskiego w zakresie turystyki 
zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

data i podpis osoby typowanej do pracy w Komisji 



Załącznik 

do wniosku o powołanie na członka Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 

na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2023 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie turystyki 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą w Puławach al. 
Królewska 19, 24-100 Puławy, tel.81 886 11 00, adres email: starostwo@pulawy.powiat.pl 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl luh listownie na 
podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych". 
3. Dane przetwarzane są w celu naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oraz 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w 
zakresie turystyki, a także w celu archiwalnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 
przetwarzania z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisach archiwalnych, tj. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 poz.164) oraz instrukcji kancelaryjnej. Natomiast z 
przypadku danych podanych dobrowolnie - co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody 
na ich przetwarzanie. 
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa lub podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, 
jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. 

(data i czytelny podpis) 


