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ZalqcznikNr I
do uchwalynr RadyMiejskiej
z dnia 26 czerwca2019
Formularzzgloszeniowyzadaniado DzierzgofiskiegoBud2etuObywatelskiego
- podrygoremniewa2nosci
punkt6w1-7jest obowiAzkowe
wszystkich
Uwaga:Wypelnienie
Formularza.
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Adres zamieszkania
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(proszgzaznaczy6znakiem,,x")
O6wiadczenia
p Wyrazamzgodgna przetwazaniemoichdanychosobowych
do wdrozenia
dla potrzebniezbednych
Europejskiego
i Rady(UE)
Parlamentu
zgodnie
z
rozpozqdzeniem
BudzetuObywatelskiego,
Dzierzgoiskiego
iw
danychosobowych
w zwiEzkuz ptzelwatzaniem
2016227.04.20'16(.
sprawieochronyos6bfizycznych
pzeptywutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46ME.).
spawieswobodnego
orazze mamprawodostepudo ichtresci,do ich
wiem,ze podaniedanychjest dobrowolne
Jednocze6nie
danychorazbez
poprawiania
wiem,ze bez podaniapoprawnych
orazkontroliprzetwazania.JednoczeSnie
zadaniado DzierzgoiskiegoBudzetuObywatelskiego.
wyrazenianiniejszejzgodyniejest mozliwezg{oszenie
na terenieGminy
w tym o zamieszkiwaniu
fl Os*iudctar, iz wszystkieinformacjepodanew formularzu,
weryfikacji
mozliwosci
orazjestemSwiadomy/-ma
Dzietzgo\,sqzgodnez aktualnymstanemfaktycznym
peeze mniedanych
rejestr6w,ewidencjilub innychdanych.Jestem
na podstawiedostepnych
zamieszczonych
informacjiiskladania
nieprawdziwych
wynikajqcej
z podawania
r6wniezSwiadomylmaodpowiedzialnofci
zadaniado
o6wiadczenia
niejest mo2liwezgloszenie
nieprawdziwych
o6wiadczei.Bezniniejszego
publicznej
orazpodawaniedo
zgodgna opublikowanie
Dzierzgoiskiego
Budzetu
Obywatelskiego.Wyrazam
wiadomo6cimojego imienia i nazwiska, jakownioskodawcyzadania zglaszanegodo
Obywatelskiego.
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3. Rodzaj zglaszanegozadania i miejsce jego realizacji
(ProszQ
zaznaczy'znakiem"X"dokonanywyb6r)
Dzierzgoh)
na tereniebQdqcymwlasnosciEGminy
Ff nfrastru ktu r alny (doktadnatokatizacia

o Spoleczny (nieinwestycyjny)
Ulicai nr dzialkilub w przypadkuzadaniaspolecznegoterenjaki obejmiezadanie
(np.osiedle,solectwoitp.)
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4. Opis zadania (Proszeopisa6,co dokladniema zosta1wykonanew ramachrealizaciizadania).
firm realizuiacvchoraz
nie moea zawieracwskazaft
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5. Uzasadnienie (Proszeuzasadni'cel zadania,problem,jakiegodotyczyi napisa6,dlaczego
i kto
zadaniepowinnoby' zrealizowane
ijakjego realizacjawplyniena poprawQzyciamieszkahc6w
skorzystaz realizacjizadania.W przypadkuzadaniaspolecznegoprosze opisac sposobrekrutacii
orazpnewidywanqliczbeuczestnik'wzadania)
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6. Wstqpny kosztorys propozycji zadania

skladowe zadania
Cze5ciskladowezadania
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7. Listaz podpisamimieszkafc6wGminyDzierzgoriw iloSci,........-.'.'.mieszkafic6w
terenu objgtego pulq bud2etuobywatelskiego,w kt6rym zglaszanyiest projekt.
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KLAUZURA INFORMACYJNA
i Rady(UE)2016/679z dnia27
ParlamentuEuropejskiego
zgodniez art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia
kwietnia20L46r.(Dz.
Urz.UE L z 2016r.119),informujemy,ii UrzqdMiejskiw DzierzgoniuprzetwarzaPahstwa
zadaniaw ramach
dane osoboweimie, nazwisko,datq urodzeniaw celu umorliwieniazgloszenia
Podaniedanychosobowychjest dobrowolne,jednak niezbqdnedo
DzierzgoiskiegoBudietu Obywatelskiego.
zadaniaw ramachDzierzgoiskiego
celu przetwarzaniadanychtj. wzieciaudzialuw zgfoszeniu
osiQgniecia
Budietu Obywatelskiego.
W Swietlepowyiszegoinformuje,ie:
L. AdministratoremPani/Panadanychosobowychjest BurmistrzDzierzgonia
82-440Dzietzgo1,PlacWolnosci1, 82-440Dzierzgori
tel 552762501
Iax.55 272251,e-mail:sekretariat@dzierzgon.pl
Miejskimw Dzierzgoniu,
z kt6rym moie siQ
2. AdministratorwyznaczylInspektoraochronydanychw UrzQdzie
Pan/Panikontaktowai pod adreseme-mail;..............................
jest niezbedne
3. Pani/Panadane osobowesq przetwarzanena podstawieart. 6 ust. 1e RODO,tj. przetwarzanie
w interesiepublicznymlub w ramachsprawowaniawladzypublicznej
do wykonaniazadaniarealizowanego
powierzone.i
administratorowi;
udostepnii dane na podstawie
4. UrzedudostepniaPani/Panadanetylko podmiotom,kt6rym jest zobowiEzany
przepis6wprawa (np. ZakladUbezpieczeiSpolecznych,
UrzEdSkarbowy).
5. Pani/Panadane osobowesq przetwarzanerecznieorazautomatyczniew celu realizacjiprzezadministratora
gminnym(t.j. Dz.U z 2017r.poz. 1875 ze
zadaf wynikajEcychz Ustawyz dnia 8 marca1990r.o samorzQdzie
zm.)
miedzynarodowej.
6. Pani/Panadane osobowenie bedQprzekazywane
do paistwa trzeciego/organizacji
przechowywane
przez
7. Pani/Panadane osobowebqdq
czastrwania obowiQzkuprawnegozwiqzanegoz
tj. przezokres5 lat.
realizacjazadanianie dluiej nii jest to niezbqdnedo osiEgniecia
celu przetwarzania
8. W zwiEzkuz przetwarzaniemPani/PanadanychosobowychprzyslugujePani/Panuprawo do:
a. iEdaniaod Administratoradostepudo Pani/Panadanychosobowych,
b. iQdaniaod AdministratorasprostowaniaPani/Panadanychosobowych,
c. iEdaniaod AdministratorausunieciaPani/Panadanychosobowych,
przetwarzaniaPani/Panadanychosobowych,
d. iEdaniaod Administratoraograniczenia
e. wniesieniasprzeciwuwobec przetwarzaniaPani/Panadanychosobowych,
f. przenoszenia
Pani/Panadanychosobowych,
g. wniesieniaskargido organunadzorczego.
9. Ma Pani/Panaprawo wniesieniaskargido PrezesaUrzqduOchronydanychOsobowych,gdy uzna Pani/Pan,ii
przetwarzaniedanychosobowychPani/PanadotyczQcych
o ochronie
naruszaprzepisyo96lnegorozporzEdzenia
danvchosobowychz dnia 27 kwietnia2016 r.;
10. PodanieprzezPani/Panadanychosobowychjest dobrowolne,wynikajednakie z obowiqzk6wokreSlonych
przepisamiprawa.
11. Zgoda
Jeieli wykorzystanieprzeznas Pani/Panadanychnie jest koniecznedo wykonaniaumowy, realizacjiobowiQzku
prawnegolub nie stanowinaszegoprawnieuzasadnionego
interesu,moiemy prosi6o wyraienie zgodyna
okre3lonesposobywykorzystaniaPani/Panadanych.Takazgodamoie umoiliwiai np. udostqpnieniedanych
innym podmiotom na potrzebyich akcjipromocyjnychlub automatycznepodjqciedecyzjiw oparciuo
Pani/Panadane i na Pani/PanaiEdanie.Udzielonqnam zgodqmoie Pani/Panw kaidej chwili wycofai (nie
bqdzieto wplywadna zgodnoSiz prawem wykorzystaniaPani/PanadanychprzedcofniQciem
takiej zgody),
Informujemyr6wniei, ie Administratordokladawszelkichstarai, abv zapewniiwszelkiegrodkifizycznej,
techniczne.i
iorganizacyjnejochronydanychosobowychprzedich przypadkowymczy umySlnymzniszczeniem,
przypadkowqutratE,zmianE,nieuprawnionymujawnieniem,wykorzystaniemczydostepem,zgodnieze

przepisami
wszystkimi
obowiAzujqcymi
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r1.61r.2.1.201,9
Dzierzgoriski
Budiet Obywatelski2020- lokalizacja
zadaniaobiqtegozfoionymwnioskiem
N r w ni o s l ( u : L
Nazwazadania:Dokoriczenie
chodnik6widokoriczeniepolo2eniaasfaltuna Os,Westerplattew Dzierzgoniu
w roku 2020
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