
Załącznik do 

zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin 

nr OR.0050.179.2019 
 z dnia 23 października 2019 r. 

 

 

Zgłaszam do Konkursu o tytuł „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2019 ROKU”: 

 

 
 

(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji, organizacji albo zespołu – kandydata do tytułu) 

 

 

(adres zamieszkania lub siedziby kandydata) 

 

 

Krótka charakterystyka kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe działania kandydata na rzecz koszęcińskiego środowiska 
(opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz koszęcińskiego środowiska w roku bieżącym, a także             

w latach poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem: liczby osób, na rzecz których kandydat pracuje, czasu 

poświęcanego pracy wolontaryjnej, rodzaju wykonywanej pracy oraz nowatorskich działań podejmowanych 

przez wolontariusza, rekomendacji i opinii osób fizycznych lub prawnych oraz innych informacji ważnych dla 

oceny działalności kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda kandydata na wzięcie udziału w Konkursie   
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w Konkursie o tytuł „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2019 ROKU” 

 

 

             …………………… 
      

        (data, miejscowość i podpis kandydata) 

 



OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia             

i rozstrzygnięcia Konkursu „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2019 ROKU” - zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a  

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). 

 

 

 

 

……………………………………                                   ……………………………………………. 

                      data i miejscowość                                                                podpis kandydata 

 

 

 

 
(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji/organizacji/podmiotu zgłaszającej kandydata) 

 

 

 

 

   (fakultatywnie nr tel. lub adres e-mail osoby lub instytucji/organizacji/podmiotu zgłaszającej kandydata) 

 

 

Zapoznałem się z zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

Konkursu „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2019 ROKU” oraz powołania Komisji Konkursowej. 

 

 

         

 

................................................................ 

             data i podpis osoby zgłaszającej  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

ZGŁASZAJĄCYCH I KANDYDATÓW DO TYTUŁU KOSZĘCIŃSKI  WOLONTARIUSZ 2019 ROKU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej jako RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10,      

42-286 Koszęcin, tel. 34 357 61 00; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych – Cezary Nowicki, inspektor@odocn.pl, tel. 602762036; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 

„KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2019 ROKU”; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu „KOSZĘCIŃSKI 

WOLONTARIUSZ 2019 ROKU”. Dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (dotyczy 

przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO; 

mailto:inspektor@odocn.pl


8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane; 

9) Podanie danych osobowych jest konieczne do zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie „KOSZĘCIŃSKI 

WOLONTARIUSZ 2019 ROKU”. 


