
SPIII.524.4.2020        Jasło, dnia 01.12.2020 r. 

 
 
 

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Jasła  

w sprawie udziału w komisji konkursowej 
 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i Ogłoszenia Burmistrza Miasta 
Jasła z dnia 30.11.2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 
 
 

Burmistrz Miasta Jasła 
 
 

informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej  
do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania własnego gminy w obszarze wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła na 2021 
rok. 
 
 
Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 16.12.2020 r.  

Zgłoszenia należy złożyć do urny z opisem „Skrzynka pocztowa urzędu” wystawionej  

w przedsionku Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w godzinach pracy Urzędu. 

 
 

 

 

         

         BURMISTRZ MIASTA JASŁA 

                    Ryszard Pabian 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, 

reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, zwane dalej „Administratorem”. Z administratorem 

danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować 

poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z udziałem w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację 

zadania własnego gminy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu 

Miasta Jasła na 2021 rok. Uczestnictwo w komisji jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych konieczne 

do zgłoszenia się oraz uczestniczenia w pracach komisji. 

4. W związku z prowadzonym przez Administratora konkursem określonym w pkt 3, dokonując 

przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą 

być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez 

Burmistrza Miasta Jasła.  

5.  Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 

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

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 3 lat. 

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym  

do uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone 

poprzez inne przepisy prawne. 

 


