
Pieczątka organizacji/podmiotu i czytelny podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania organizacji

pozarządowej/podmiotu z ramienia którego występuje kandydat

(miejscowość, data)(podpis kandydata)

Oświadczenie:
1.Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji

pozarządowych na realizację zadania publicznego.
2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, w celu związanym z realizacją konkursu ofert
w Ośrodku.

3.Oświadczam, że dane które podaję są zgodne z prawdą.
4.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych okresie ich przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania i usunięcia zgodnie z art. 17 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 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL. stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

Opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które
będą przydatne w pracach komisji konkursowej

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu (proszę
podać pełną nazwę oraz numer KRS lub właściwego
rejestru, ewidencji potwierdzającej status prawny)

Funkcja pełniona w organizacji
pozarządowej/podmiocie

Dane kontaktowe kandydata ( adres do
korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)

Imię i nazwisko kandydata

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemyślu
z dnia 9 października 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej na realizację zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach
realizacji projektu wieloletniego „Przemyślany Rozwój"; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna;
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr
RPPK.08.01.00-18-0017/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przemyślu w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2020 r.


