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  Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym 
konkursie wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na 

lata 2021-2030, edycja 2021 

Wypełnia organizacja zgłaszająca osobę do komisji konkursowej: 
Dane osobowe osoby zgłaszanej do komisji konkursowej: 

Imię/imiona i nazwisko zgłaszanej osoby [do uzupełnienia] 

Nazwa organizacji pozarządowej zgłaszającej 
osobę do komisji konkursowej 

[do uzupełnienia] 

Nazwa rejestru, numer KRS lub innego 
właściwego rejestru organizacji pozarządowej 
zgłaszającej osobę do komisji konkursowej 

[do uzupełnienia] 

Adres korespondencyjny organizacji zgłaszającej 
osobę do komisji konkursowej 

[do uzupełnienia] 

Nr telefonu kontaktowego zgłaszanej osoby [do uzupełnienia] 

Adres e-mail zgłaszanej osoby [do uzupełnienia] 

Posiadane przez zgłaszaną osobę doświadczenie, 
wiedza i umiejętności uzasadniające prace w 
komisji konkursowej 

[do uzupełnienia] 

 
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgłaszającej osobę do 
udziału w pracach komisji konkursowej: 

Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 

[do uzupełnienia] [do uzupełnienia] [do uzupełnienia] 

 
 
Wypełnia osoba zgłaszana do udziału w pracach komisji konkursowej: 
Ja niżej podpisany(a)............................................................................................oświadczam, że wyrażam 
zgodę na udział w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym 
konkursie wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań 
na lata 2021-2030, edycja 2021, a także, że zapoznałam/em się z treścią poniżej zamieszczonej 
informacji dotyczącej przetwarzania i ochrony moich danych osobowych. 
 

........................................... ............................................ 
        (miejscowość, data)         (podpis kandydata) 



 

 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 

NIP: 7010780575 REGON: 368854582 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych osoby wskazanej do udziału w pracach komisji 
konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków w ramach 
Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2021 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku  
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) informuję, że: 

1. Administrator danych osobowych 
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: Administrator). 
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, 

poprzez e-mail: kontakt@niv.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 468 44 00. 
2. Inspektor Ochrony Danych 

a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). 
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail  
na adres: iod@niw.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 
a. Prowadzenie ewidencji przebiegu współpracy oraz realizacji zadań komisji konkursowej - art. 6 ust. 1 

lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Regulaminu Konkursu organizowanego 
w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, 
edycja 2021). 

4. Okres przechowywania danych 
a. Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia uprawnień do kontroli prawidłowości realizacji 

Programu. Co do zasady, będzie to okres 6 lat licząc od daty zakończenia realizacji Programu.  
5. Informacja o wymogu podania danych 

a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnienia funkcji członka komisji konkursowej.  
6. Prawa osób, których dane dotyczą 

a. Prawo dostępu do swoich danych, w tym otrzymania ich kopii.  
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych. 
c. Prawo do usunięcia danych osobowych. 
d. Prawo do wezwania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani / Pana 
szczególną sytuacją. 

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
(w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące 
ochrony danych osobowych). 

9. Odbiorcy danych 
a. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

np. organy kontrolujące Administratora. 
b. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w ramach dostępu do informacji publicznej. 
c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty 

elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na 
podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem 
i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 
międzynarodowych. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem 
profilowania.  


