Załącznik nr 1.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KOMISJI OCENY WNIOSKÓW ZGŁASZANYCH
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT „WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WSPÓLNA
SPRAWA”

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Doświadczenie w pracach komisji
konkursowych oraz realizacji
projektów:

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych zgodnie z przepisami 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), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które zachowują moc mimo wejście w życie przepisów ww. ustawy z dnia 10 maja 2018r. oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Oceny Wniosków powoływanych do
opiniowania ofert na realizację zadań publicznych i dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora jako administratora
danych osobowych, celem oceny zgłoszonych wniosków i prowadzenia statystyk.
1) Administratorem danych jest Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” z siedzibą w Toruniu, przy ul. Dybowskiej 10-12, NIP: 9562315251, KRS: 0000594965.
2) Odbiorcą danych jest Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa”z siedzibą w Toruniu, przy ul. Dybowskiej 10-12, NIP: 9562315251, KRS: 0000594965 oraz
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12.
3) Czas przechowywania danych: dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat wymagany zgodnie z umową o realizację zadania publicznego zleconego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 i do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów obowiązującego
prawa.
4) Uprawnienia członków Komisji w zakresie przetwarzania danych osobowych: a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania; b) prawo do przenoszenia danych; c) prawo do wniesienia sprzeciwu; d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że nie jestem członkiem podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa”.

Oświadczam, że nie byłem karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………….
Miejscowość i data

…………………………….
podpis

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

