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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zaproszenie do udzialu w pracach komisji konkursowej do spraw oceny ofert
składanych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu
ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 r.

Zgodnie z 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 t.j.) Wojewoda Swiętokrzyski zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 tejże ustawy, do udziału
w pracach Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert składanych w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego w 2021 roku.
1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
w terminie do dnia 05 maja 2021 r. na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta (parter bud. A) w godz. pracy urzędu
tj. 7.30 do 15.30 w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej do
spraw oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań
publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2021 r.” Do zgłoszenia proszę dołączyć statut or~anizacii bądź
podmiotu reprezentowanego przez kandydata. Wzór formularza zgłoszeniowego
określa załącznik do zaproszenia.
2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
muszą spełniać następujące kryteria:
są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział
w konkursie,
nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
t.j.) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim
-

-

-
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stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co
do pełnej bezstronności,
mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem
prac komisji konkursowej,
reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub
z innymi dokumentami,
akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach
nieodpłatności,
-

-

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ
a) Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji
pozarządowych do komisji konkursowej:
niekompletne,
złożone w innej formie, niż określona w pkt 1,
złożone po terminie określonym w pkt 1.
-

-

b)

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego
kandydata. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział
w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

c) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedłoży listę
kandydatów do zatwierdzenia Wojewodzie Swiętokrzyskiemu.
d) Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert
odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Wojewody
Swiętokrzyskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu
Komisji Konkursowej.
4. ZADANIA CZŁONKA KOMIS.H KONKUSOWEJ
Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert,
sporządzenie zestawienia dla Wojewody Swiętokrzyskiego z propozycją wybranych
ofert,
opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
-

-

-

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na
członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań
publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2021 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych
zobowiązuje się do stosowania przepisów 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 (zwanym dalej: „RODO”).
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Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację
pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na
wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2021 r. i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. art. 13 ust. 1
i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) informuję, że:
I. Administratorem Pani /Pana danych jest
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
e-mail: wojewoda kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 29 56, 342 12 66
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym
w formie pisemnej na adres:

można się skontaktować

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce,
e-mail: iod~kie1ce.uw.gov.pl
3. Wojewoda Świętokrzyski może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego
z zakresu wykonywania zadań ratownictwa wodnego na terenie województwa
świętokrzyskiego w 2021 roku oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji
przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Wojewodzie Świętokrzyskim, a wynikających w szczególności z:
a) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych,
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i O wolontariacie,
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
e) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
f) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa
2) podmioty przetwarzające, z którymi Urząd zawarł umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
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Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania konkursowego. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane
dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem koniecznym, związanym z udziałem w otwartym konkursie
ofert;
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Świętokrzyski,
którego siedzibą jest Swiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-5 16 Kielce, e mail: wojewoda~kielce.uw.gov.pl,
tel.: (41) 342-11-15.
2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się w formie
pisemnej z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod(~kielce.uw.gov.pl.
3. Dane zostały przekazane do ŚUW przez organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych
z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 r.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez SUW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu
ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 r. w celu
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powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu
zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być
udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie
województwa świętokrzyskiego w 2021 r., a następnie przechowywane w celach
archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 t.j.).
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
określone w art. 15—16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych ich sprostowania oraz art. 17—19 RODO, o ile będą miały
zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu).
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ
na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

y

ODA śwĘroKR,,”~
Zbigniew Koniusz

