
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 394/2019 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
z dnia 17 maja 2019 r. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY 

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3  

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (zwanej 

dalej ustawą) do Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania 

 

1. Do kompetencji Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania należy w szczególności:  

- doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw 

zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, 

- inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania, 

-monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie 

rekomendacji/zaleceń, 

- edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez 

organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń, 

- opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych 

przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania. 

2. Zasady zgłaszania i wyboru kandydatów: 

1) Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy może 

zgłosić jednego kandydata na członka Rady. 

2) Kandydata na członka Rady ds. Równego Traktowania zgłasza się poprzez formularz 

zgłoszeniowy składany osobiście lub przesłany drogą pocztową na adres Zespołu  

ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5,  



85-005 Bydgoszcz. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego ogłoszenia. 

3) Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 

Bydgoszczy pod adresem: www.bydgoszcz.pl/ngo 

4) Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osoby upoważnione  

do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu 

określonego w art. 3 ust. 3 ustawy. 

5) Do formularza zgłoszeniowego organizacja pozarządowa oraz podmiot określony  

w art. 3 ust. 3 załącza minimum jedną rekomendację dla kandydata na członka Rady 

ds. Równego Traktowania. 

6) Do formularza zgłoszeniowego konieczne jest załączenie podpisanego przez 

kandydata do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania oświadczenia  

o ochronie danych osobowych, zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia. 

7) W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 2 kandydatów, Prezydent 

Miasta Bydgoszczy przedłuża nabór o kolejne 14 dni. 

8) Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych  

w art. 3 ust. 3 ustawy dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 

w drodze odrębnego zarządzenia. 

9) Komisja dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

określonych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego 

Traktowania, biorąc pod uwagę w szczególności zaangażowanie kandydata  

w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym 

ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, 

orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. 

10) Komisja dokona wyboru maksymalnie dziesięciu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy i zaproponuje ich 

kandydatury Prezydentowi Miasta Bydgoszczy celem powołania do składu Bydgoskiej 

Rady ds. Równego Traktowania. 

11) Z posiedzenia komisji ds. wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy sporządza się protokół. 

12)  Ostateczną decyzję o powołaniu przedstawiciela organizacji pozarządowej oraz 

podmiotu określonego w art. 3 ust. 3 ustawy podejmuje Prezydent Miasta 

Bydgoszczy w drodze zarządzenia o powołaniu składu osobowego Bydgoskiej Rady 

ds. Równego Traktowania. 

http://www.bydgoszcz.pl/ngo


3. Terminy, miejsce oraz tryb składania dokumentów: 

1) Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą 

zgłaszać kandydatów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2019 roku, 

składając formularz zgłoszeniowy wraz z minimum jedną rekomendacją  

dla kandydata osobiście lub przesyłając drogą pocztową na adres Zespołu  

ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 

Bydgoszcz. 

2) Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy dokona wyboru 

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 

ustawy do składu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania w terminie 30 dni  

od dnia zakończenia naboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
do Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania 

 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 
DO BYDGOSKIEJ RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA 

 

DANE KANDYDATA 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA   

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA   

TELEFON KONTAKTOWY 
KANDYDATA 

  

ADRES E-MAIL KANDYDATA   

DANE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ORAZ PODMIOTU OREŚLONEGO  

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE 

NAZWA ORGANIZACJI   

ADRES SIEDZIBY   



IMIĘ I NAZWISKO ORAZ TELEFON 
KONTAKTOWY PRZEDSTAWICIELA 
WŁADZ ORGANIZACJI 

  

ADRE E-MAIL ORGANIZACJI    

NUMER KRS LUB INNEGO 
REJESTRU 

  

UZASADNIENIE KANDYDATURY 

  

PROPOZYCJA DZIAŁAŃ, KTÓRE KANDYDAT ZAMIERZA REALIZOWAĆ 

W BYDGOSKIEJ RADZIE DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018  
poz. 1000 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz wykorzystanie moich 

danych osobowych na potrzeby Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz oświadczam, 

że nie byłam/em karana/y za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw 
publicznych 

 
 
 

…………………………………………                     ………………………………………… 
miejscowość i data                                     podpis kandydata 



………………………………………… 
pieczątka organizacji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
podpis osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  
DO BYDGOSKIEJ RADY DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Bydgoszczy danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym kandydata do Bydgoskiej Rady ds. Równego 

Traktowania. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

miejscowość i data                                        podpis kandydata 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 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).  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą 
przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: 
iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.  

3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail  
i numeru telefonu są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 
naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Bydgoskiej Rady ds. 
Równego Traktowania.  

5. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w naborze 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Bydgoskiej Rady ds. 
Równego Traktowania.  

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.  



7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili powołania składu osobowego 
Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni 
do:  
a. Dostępu do swoich danych osobowych.  

b. Poprawiania swoich danych osobowych.  

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
W celu zgłoszenia wycofania zgody należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 
ngo@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. 
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz  
d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania 
w przypadku:  
I. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,  

II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu 
do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń,  
f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


