Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.167.2019 Burmistrza Kożuchowa
z dnia 13 września 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Kożuchów w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020

Formularz zgłoszeniowy projektu zadania w ramach KBO 2020
Imię i nazwisko
zgłaszającego
Miejscowość:
Adres

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Nr telefonu:
Kontakt

E-mail:
Nazwa zadania, miejscowość ( max. 90 znaków ):

Opis zadania
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

Lokalizacja
Dokładny adres ( nr działki ), opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania.

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA ( ZŁOTYCH BRUTTO )

SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA W KOLEJNYCH LATACH ( np. media, sprzątanie, bieżące remont itp. ) W
ZŁOTYCH BRUTTO.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):
1.
2.

Lista poparcia zadania - załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez minimum 8 osób.
Inne załączniki:
……………………………………………..
…………………………………………….

OŚWIADCZENIA:

7.
8.
9.
10.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.
Oświadczam, że administrator danych osobowych poinformował mnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Nr 119, s. 1, zwanego dalej ,, RODO’’ że:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie jest Burmistrz Kożuchowa,
ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, telefon kontaktowy: 68 355-59-40.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie za pomocą adresu e-mail: iod@kozuchow.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji i poddania pod głosowanie projektu zadania w ramach
Kożuchowskiego
Budżetu
Obywatelskiego
na
podstawie
art.
6
ust.
1
lit.
a
RODO.
4. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
5. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych
w procesie realizacji Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu KBO, w którym
biorę udział.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w konsultacjach KBO.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Przysługuje mi prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także -

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych i prawo do przenoszenia danych
11. - wniesienia skargi
do organu
nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
12. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Kożuchowie w celu weryfikacji
i poddania pod głosowanie projektu zadania w ramach Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego zgodnie z 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.

Czytelny podpis ( imię i nazwisko ) składającego formularz / opiekuna prawnego – gdy popierającym jest osoba
małoletnia

