Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału
w pracach Komisji Konkursowej
Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert
złożonych na zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie pomocy społecznej oraz spierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2024
Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego
siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu suskiego.
Zgłoszenie winno zawierać:
dane organizacji zgłaszającej kandydata,
imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon),
krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,
krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne do pracy
w Komisji,
5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.
2.
3.
4.

Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b lub
przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b) w terminie do dnia 09.12.2021r. (decyduje
data wpływu do Starostwa).
Formularze zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl).
Komisja, w których skład wchodzi m.in. maksymalnie 2 przedstawicieli organizacji
pozarządowych, oceniała będzie oferty w następujących zakresach:

1. prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy,
2. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
3. prowadzenie domu pomocy społecznej.
Ostatecznego wyboru składu Komisji dokona Zarząd Powiatu Suskiego.
W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje lub
podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
W sprawie udziału w pracach komisji należy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 874-40-31).

SStarosta Suski
mgr Józef Bałos

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu
Suskiego r. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Nazwa i adres organizacji, zgłaszającej kandydata:
…………………………………………………………………………………………………
………………..........................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................

Imię i nazwisko kandydata:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………..........................

Adres, adres e-mail, telefon kontaktowy kandydata:
…………………………………………………………………………………………………
………………..........................…………………………………………………………………

Opis rodzaju i zakresu działalności organizacji, zgłaszającej kandydata:

…………………………………………………………………………………………………
………………..........................…………………………………………………………………
………………………………………………..........................…………………………………
………………………………………………………………………………..........................

Krótka informacja prezentująca kandydata, określająca kwalifikacje przydatne do
wykonywania zadań członka Komisji:

…………………………………………………………………………………………………
………………..........................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................
...…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..

... ................................................................
pieczątka i czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania organizacji

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz udział w pracach Komisji
Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego
w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
związanych z członkostwem w komisji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. ( tj. Dz.U. z 2019, poz. 1781)

....................................................................................................
miejscowość, data czytelny podpis kandydata

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której
dane dotyczą
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) Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie na adres e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl lub telefonicznie 33/874-40-31.
2)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w pracach komisji
konkursowej oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na
lata 2022 - 2024. w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Powiatu Suskiego w Suchej
Beskidzkiej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. na wstępie rozporządzenia
o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestniczenia w pracach komisji konkursowej;
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej.
Sucha Beskidzka, dnia ………………..

…………………………………..
(podpis)

