
  
 
 
 
 

 
DANE OSOBOWE 
 

Imię i nazwisko 
 

Nazwa organizacji 
 

Adres organizacji 
 

Tel. kontaktowy 
 

e-mail 
 

Czy posiada Pan/Pani 
doświadczenie w 
pracy z projektami 
organizacji 
pozarządowych 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 14 listopada 2022r. Zgłoszenia należy 
przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pocztą elektroniczną na 
adres bip@powiattorunski.pl lub faxem nr (56) 662 88 89. Decyduje data wpływu. 
 
Ważne: 
Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w ogłoszonym 
konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich 
relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. 

VERTE 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Nabór członków komisji konkursowej 

otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego  

poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku 
 



 
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji 
otwartego konkursu ofert jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa               
4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 662 88 00,                      
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl . 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych powołano Inspektora Ochrony Danych,                        
z którym można się kontaktować tel. 56 662 89 60, e-mail: iod@powiattorunski.pl lub 
listownie na adres Administratora. 

3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres 
Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2). 

4. Państwa dane osobowe będą wykorzystane w celu wypełnienia obowiązku 
określonego w przepisach prawa dotyczących przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Toruńskiego w 2023 roku. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z 24 kwietnia 2003 roku                         
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z 5 sierpnia                          
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane do celów 
kontrolnych innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w zadań oraz 
okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi (Rozp. Prezesa Ministrów 
z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akty oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi 
wzięcie udziału w pracach komisji konkursowej. 

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych w ofercie i ich sprostowania 
oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznacie, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                    
w formie profilowania. 

11. Państwa dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do 
organizacji międzynarodowej. 

 


