FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
DO BŁASZKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 WRAZ Z LISTĄ
MIESZKAŃCÓW MIASTA BŁASZKI POPIERAJĄCYCH PROJEKT

1) INFORMACJE PODSTAWOWE
Tytuł projektu (do 10 wyrazów)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Lokalizacja:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Autor/autorzy (nie więcej niż dwie osoby):

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

PESEL:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

Telefon (dobrowolnie):

Telefon (dobrowolnie):

e-mail (dobrowolnie):

e-mail (dobrowolnie):

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedur Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego przez Urząd Miejski w Błaszkach z art. 6 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
„RODO” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1781 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu,
w przypadku gdy projekt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zmianami)
Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Błaszki i mam ukończone 13 lat.
UWAGA! W przypadku nie zaznaczenia powyższych pól znakiem X, zgłoszenie projektu będzie
uznane za nieważne (niedokonane)
Wyrażam zgodę na udostępnienie podanego adresu e-mail autora projektu dla autorów innych
projektów, mieszkańców przedstawicieli mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych
uzgodnień itp.
……………………………………
data

……………………………………
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Błaszek.
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail: iod@blaszki.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Błaszki
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, weryfikacji uprawnień osób zgłaszających
i popierających projekt.
5) Podstawa prawna: art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz uchwały nr XIX/133/12 Rady Gminy
i Miasta Błaszki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych, art. 6 ust 1. lit. a) i c) 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.
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom z którymi administrator zawarł umowę
na świadczenie usług w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
10) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku realizacją Błaszkowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2021
11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
12) Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, ani profilowanie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzeniem konsultacji
społecznych w zakresie Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
………………………………………..
podpis

13) OPIS PROJEKTU
A. UZGODNIENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU na stronę internetową (do 50 wyrazów)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
C. SZACUNKOWY KOSZY PROJEKTU BRUTTO
Proszę podać szacunkowy koszt realizacji projektu (uwzględniając składowe elementy projektu np.
koszty projektu, wykonania, promocji, rozliczenia):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
D. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE (np. zdjęcia, mapy, grafiki itp.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14) LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT ZGŁASZANY DO BŁASZKOWSKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 (minimum 10 osób)
Tytuł projektu: …………………………………………………………………………
Autor projektu: ………………………………………………………………………..
Ja niżej podpisany, oświadczam, że:
a) Popieram zgłoszony projekt oraz
b) Jestem mieszkańcem miasta Błaszki i mam ukończone 13 lat

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i Nazwisko

Podpis

*) Poparcie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego przez Urząd
Miejski w Błaszkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.
z 2019 r. poz. 1781ze zmianami) oraz oświadczeniem, że jest się mieszkańcem miasta Błaszki, który
ukończył 13 lat. Organem będącym administratorem danych osobowych jest Burmistrz Błaszek.
Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji
Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań, należących do zadań gminy,
zgłoszone do Błaszkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

