OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W
KOMITETCIE STERUJĄCO-MONITORUJĄCYM PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACJI
OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030 PROO

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza
organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), (dalej „ustawa”) do zgłaszania kandydatów na
przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO (dalej jako „PROO”).
1.

2.

3.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu (dalej:
„kandydaci”) zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji
pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tylko w wersji
papierowej) formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
wraz z:
•
CV kandydata
•
Listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków)
•
Wypisem z KRS (rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem
faktycznym) organizacji zgłaszającej kandydata (także kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem)
•
Oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.
• Podpisane przez kandydata oświadczenie, że zapoznał się z informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu (treść informacji
poniżej).
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złoży osobiście lub przez posłańca w siedzibie
Narodowego Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PROO.
Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np.
zbindowane, zszyte zszywką).
Prosimy o nie przesyłanie publikacji książkowych, czasopism, itp.

4.
5.

6.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24 września 2018 r. (decyduje data
wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po
zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków
Komitetu.
Po powołaniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego członków
Komitetu i ogłoszeniu listy wybranych kandydatów na stronie internetowej Narodowego

7.

Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zgłoszenia oraz dane
osobowe pozostałych kandydatów zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte z baz danych NIWCRSO.
Informacji o naborze udziela p. Magdalena Kąklewska-Brodawka,
e-mail: mbrodawka@niw.gov.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA
O przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na członków Komitetu Sterująco-Monitorującego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
Zgodnie z art. 13 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (dalej: „Komitetu”) zgłoszonych przez organizacje
obywatelskie jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w
Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, dalej „NIW-CRSO”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Administratora możliwy jest pod nr telefonu: 601 901 342 lub pod adresem e-mail:
apopiolkiewicz@niw.gov.pl.
Dane osobowe kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu oraz numer telefonu komórkowego są zbierane i przechowywane przez NIW-CRSO w celu
przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na członków Komitetu jako przedstawicieli organizacji
obywatelskich, a podstawą prawną ich przetwarzania jest pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych
osobowych w tym zakresie i w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie będzie brak możliwości skutecznego zgłoszenia kandydatury na członka Komitetu.
Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie,
przy czym przetwarzanie danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody nie jest niezgodne z prawem.
Kandydat, którego dane osobowe zostały przekazane ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających
dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani, zostaną zniszczone po ogłoszeniu wyników naboru
i powołaniu członków Komitetu.
Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się
profilowania.

