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czlonkr6w do Komisji ds. oceny ofert oraz podzialu Srodk6w budZetowych na

zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora

finansriw publicznych w zakresie organizacji wypoczynku

dla dzieci i mlodzieiy w 2019 roku.

Sl4ski Kurator Oswiaty na podstawie art.l5 ust. 2d ustawy z dnia24kwietnia2003 r.

o dzialalnoSci pozy.tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450

ze. zm) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w

wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyzej ustawy, do udzialu w pracach

Komisji konkursowej oceniaj4cej oferty narealizacjg zadania publicznego w zakresie

zorganizowania w2019 roku letniego wypoczynku dla dzieci imlodzie?y zwoj.

Sl4skiego.

Og6lne zasady udzialu przedstawicieli organizacji pozarz4dowych lub podmiot6w

wy'mienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie, w pracach Komisji konkursowej:

1) Uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej jest nieodplatne. Za udzial

w posiedzeniach czlonkom Komisji konkursowej nie przysluguje rcwnie?

zwrot koszt6w podrozy.

2) W pracach Kontisji konkursowej mog4 brac udzial osoby, kt6re spelniaj4

lqcznie nastgpuj 4ce kryteria :

a) nie reprezentuj4 organizacjr pozarzqdov,rych lub podmiot6w biorqcych

udzial w konkursie;

b) posiadajq przynajmniej dwuletnie doSwiadczenie w zakresie dzialania na

rzecz organizacji pozarz4dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie;

c) nie pozostaj4 wobec oferent6w bior4cych udzial, w konkursie, w takim

stosunku prawnym lub faktycznym, kt6ry m6glby budzic uzasadnione

w4tpliwoSci co do ich bezstronnoSci;

d) reprezentuj4 organizacjg pozarzEdow4 lub podmiot wymieniony w art. 3

ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie

zzapisami statutu lub innymi dokumentami.

3) Zadaniem czlonka Komisji konkursowej bgdzie ocena formalna i merytoryczna

oferl realizacji zadania publiczne go, z Lrwzglgdnieniem kryteri6w okreSlonych

w treSci ogloszenia o konkursie.
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4) Do czlonk6w Komisji konkursowej bior4c,gch udzial w opiniowaniu ofert

stosuje sig przepisy kodeksu postgpowan;ia administracyjnego dotyczqce

v,rylqczenia pracownika.

5) Komisja konkursowa powolana zostanie Postanowieniem Sl4skiego Kuratora

OSwiaty.

6) Zgloszenie do Komisji konkursowej powinno byi podpisane przez kandydata

oraz osoby upowaZnione do reprezentowaniia organizacji pozarz4dowej lub

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie.

7) Formularz zgloszenia do Komisji konkursowej stanowi zalqcznik nr I do

niniej szego ogloszenia.

8) Zgloszenia proszg kierowa6 do dnia 06 maja 2019 r. na adres: Kuratorium

OSwiaty w Katowicach, ul. Powstanc6w 41a,40-024 Katowice (decyduje data

wplywu do Kuratorium OSwiaty) lub zloZyc osobiScie w siedzibie Kuratorium

(Kancelaria - pok6j nr 6.10). Niezaleznie od sposobu zlohenia oferty, na

kopercie naleZy umieSci6 dopisek: ,rZgloszeni,e do komisji konkursowej".

Dodatkowe informacje moLna uzyskad telefonicznie w Kuratrcrium OSwiaty w Katowicach:
tel. (32) 606 30 33.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Iiuropejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwi4zku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o octrronie danych) (Dz.Urz. UE L

ll9 204.05.2016, str. l), dalej ,,RODO", informujE,2e:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sl4skii Kurator OSwiaty

w Katowicach, ul. Powstaric6w 4la; skrytka e PUAP: ly'77uu54yfilskrytka;

inspektorem danych osobowych w Kuratorium OSwiaty w Katowicach jest Pani Agata

Andruszkiewicz, e-mail iod(@kuratorium.katowice4,l tel. 32 606 30 37;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. a i c RODO

w zwi4zanym z procesem wyboru czlonk6w Komisji ds. oceny ofert oraz podzialt

Srodk6w budzetowych oraz wylonienia oferent6w nazor,ganizowanie w 2019 roku

letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzieZy z wojew6dzt'wa Sl4skiego zgodnie z ustaw4

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U . z 2018 r. poz. 450 ze zm.);

1)

2)

3)



tt) odbiorcami PanilPana danych osobowych bgdE osoby lub podmioty uczestniczEce

w postgpowaniu konkursowym zgodnie z ustaw4 o dziaLalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie lDz.U. z20l8r. poz.450 ze zm. l,kalda osoba na podstawie ustawy

odostgpiedoinformacjipublicznej lDz.U.z20l8r.poz:. 1330 zezm.lorazinstytucje

upowa2nione na mocy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez,ckres 5 lat od dnia zakoriczenia

realizacji zadania;

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,

prawo do l4dania ograniczeniaprzetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich

pr zetw ar zania I j eLeli p rzep i sy prawa ni e stano w iE inacze.j I ;

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych, jeheli Pani/Pana dane bgd4 przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO;

obowi 4zek podania przez P aniq/ P ana danych o sobowych bezpo Srednio Pani/P ana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolontariacie , zwiqzanym z udi,-ialem w otwartym konkursie

ofert.

/YICEKURATOR OSWIATY

-LeL->--->-,n

msr Dariusznomgl;i/

r')

6)

7)

8)


