Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania dotacji
organizacjom pozarządowym

..................................................
(miejscowość i data)

..................................................
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres siedziby Oferenta)

przyjmuje dotację w kwocie ............................. zł, przyznaną przez Wójta Gminy Brańszczyk
zarządzeniem z dnia ................................. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych w roku ....................... i podejmuje się zrealizować zadanie pod nazwą:
....………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………...
(nazwa zadania publicznego)

w zmienionym / niezmienionym*, w stosunku do ujętego w ofercie realizacji zadania, zakresie
rzeczowym, zgodnie z zaktualizowanym / ujętym w ofercie* harmonogramem, zaktualizowaną /
ujętą w ofercie* kalkulacją kosztów oraz zaktualizowanym / ujętym w ofercie* opisem
poszczególnych działań.
Informujemy, że przy zawieraniu umowy organizację reprezentować będzie / będą*:
1. ...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / funkcja sprawowana w organizacji / PESEL)

2. ......................................................................................................................................................... .
(imię i nazwisko / funkcja sprawowana w organizacji / PESEL)

Podajemy aktualny numer rachunku bankowego naszej organizacji:
|___| |___|

|___||___||___||___| |___||___||___||___| |___||___||___||___| |___||___||___||___|
|___||___||___||___| |___||___||___||___|.

Przedkładamy po 3 egzemplarze załączników do umowy*:
1) kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;
2) umowa pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną;
3) zaktualizowany harmonogram;
4) zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania;
5) zaktualizowany opis poszczególnych działań.

........................................................
czytelny/e podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania organizacji

* niewłaściwe usunąć lub skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych
w związku z umową o realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. dalej zw. „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brańszczyku z siedzibą przy ul. Jana
Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk, nr tel.: 29 59 29 310, e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail:
iod.ugb@branszczyk.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień umowy w związku z
przepisami prawa Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
4. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie:
− art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy;
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne aby wykonać obowiązek
wnikający z przepisów prawa;
− art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne aby wykonać zadanie realizowane
w interesie publicznym.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Podanie danych w zakresie
numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego jest obowiązkowe i wynika z przepisów
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa, lub do momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami
retencji dokumentów obowiązującymi w Urzędzie Gminy Brańszczyk..
8. Danych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają one profilowaniu.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa: prawo żądania dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelkie
niezbędne informacje na temat przetwarzania, realizacji praw oraz zasad wnoszenia żądań
znajdują się na stronie internetowej www.branszczyk.pl

…………………………………………………………
Data i czytelny podpis

