
 

         

 

 

 

 
 

Dane osobowe 
 

Imię i nazwisko  

Nazwa organizacji  

Adres organizacji  

Tel. kontaktowy   

E-mail  

Czy posiada pan/pani 
doświadczenie w pracy  
z projektami organizacji 

pozarządowych?  
(proszę krótko opisać)   

 

 

 
 

 

 

………………………………………………………….………….. 
(pieczęć i podpis przedstawiciela organizacji) 

Informacje dodatkowe 

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do 12 września 2022 r.  

Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiattorunski.pl – decyduje 
data wpływu. 

Zadaniem członków komisji jest ocena merytoryczna złożonych ofert za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu 
konkursowym.  

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich 
członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie  
o stronniczość.  

Wyboru kandydatów do komisji dokona Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Dodatkowe informacje 
pod nr tel. 56 622 87 50. 

Proszę o dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej 
– zgody na wykorzystanie danych kontaktowych członka Komisji Konkursowej 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 2/2022  

na zlecenie realizacji zadania publicznego, związanego z realizacją zadań powiatu  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu 

placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna – zgoda na wykorzystanie danych kontaktowych członka Komisji Konkursowej 

 

………………………………………………..……..  
                   imię i nazwisko      

………………………………………………..……. 

pełniona funkcja 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Toruniu moich danych osobowych w postaci: 

 

tel.:   …………………………………………………………………. 

adres e-mail:  ………………………………………………………………….. 

 

w celu: 

- utrzymania kontaktu ze mną  

- podanie do wiadomości na stronie internetowej oraz BIP 

 

       ……………………………………… 

           Podpis 

 
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych i art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informujemy, iż: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Toruński, Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 
87-100 Toruń, tel. 56 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl 
Z Inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pod nr tel. 56 662 88 88 lub/i adresem 
mailowym: iod@powiattorunski.pl 
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych 
osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. Państwa dane osobowe 

mailto:starostwo@powiattorunski.pl


 

przetwarzane będą w celu powołania Pani / Pana w skład komisji    konkursowej     ustanowionej     na    potrzeby  
rozstrzygnięcia  konkursu oraz na potrzeby dalszej realizacji przez Panią / Pana zadań jako członka komisji. 

2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmiot lub organ, który jest 
właściwy do rozpatrzenia sprawy, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, 
ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy 
ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty 
uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoje 
dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do 
wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które 
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi 
informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią 
ochronę Twoich praw. Ponadto Państwa dane przekazane będą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Toruniu celem realizacji procedury konkursowej otwartego konkursu ofert. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez 
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak: 
1) 5 lat,   
2) do czasu cofnięcia zgody. Nie dłużej niż wskazane w pkt 1). 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane; 
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych  

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby; 
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane 

przez administratora przed jej cofnięciem. 
5. Podanie Państwa danych: 

jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie 
6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 


