Załącznik Nr 2 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

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu zadania
w ramach Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Ja,

niżej

podpisana/podpisany3)

______________________________________________________,

__________________________________________________________,
___________________________________________

oświadczam,

że

jestem

zamieszkała/zamieszkały1)
opiekunem

prawnym

zamieszkałej/zamieszkałego1)

_________________________________________________________ i wyrażam zgodę na zgłoszenie przez nią/niego1) projektu
zadania do Kożuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 oraz na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby
weryfikacji i poddania pod głosowanie projektu zadania w ramach KBO.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Kożuchów, są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym. Oświadczam także, iż zapoznałem się z treścią 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 oraz uchwałą nr VI/56/19 Rady
Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Jestem również
świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
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 jej/jego 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 zgody na przetwarzanie danych w procesie realizacji Kożuchowskiego Budżetu
Obywatelskiego, nie dłużej jednak niż do zakończenia procesu KBO.
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. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Osoba, której dane dotyczą ma 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,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
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.

.......................................................................
Podpis opiekuna prawnego

1)

Niewłaściwe skreślić.

