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Zalqcznik Nr 1
do uchwalynr RadyMiejskiej
z dnia26 czemca2019
Formularzzgloszeniowyzadaniado Dzierzgofiskiego Budietu Obywatelskiego
- pod rygoremniewa2nosci
Uwaga:Wypelnieniewszystkichpunkt6w1-7jest obowiqzkowe
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3. Rodzaj zglaszanego zadania i miejsce jego realizacji
(ProszQzaznaczyeznakiem"X' bkonany wyb64
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5. Uzasadnienie (Prcszeuzasadnif cel zadania,problem,jaklegtodotyczyi napisa6,daczego
zadanie potiinno by6 zrealhowane iiakjego realizaciawplyniena poprawqiycia mieszkarlcdwikto
skorzystaz realizacjizadania-W Wypadku zadaniasplecznego proszeoprbai spos6brekrutacji
oraz przewiSwanq liczbq uczestnik6wzadania)

6. Wstqpny kosztorys propozycji zadania

7. Lista z podpisami mieszkarlc6wGminy Dzierzgoriw ilo6ci, ."."'.".'..mieszkatlc6w
tercnu objgtego pulq budiietu obywatelskiego, w K6rym zglaszany jest projekt

KLAUZURAINFORMACYJNA
zdnja27
i Rady(uEl20161679
Europejskiego
Parlamentu
zgodniez art.13ust.1 i ust.2 Rozporuqdzenia

kwietnia2ol46r.(Dz. Urz. UE L z 2016r. 119), informujemy, ii Urzad Miejski w Dzierzgoniuprzetwarza Paistwa
dane osobowe imig nazwisko,datE urodzenia w celu umoiliwienia zgfoszeniazadania w ramach
Dzierzgoiskiego Budzetu obywatelskiego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbqdne do
osiqgniQciacelu przetwarzaniadanych tj- wziecia udzialu w zgloszeniuzadaniaw ramach Dzierzgotiskiego
Budietu Obywatelskie8o.
W 6wietle powyiszego informuiq, ie:
1. Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Burmistrz D?ierzgonia
82-440 Dzierzgoti,PlacWolno6ci 1, 82440 Dzierzgoritel 552762501
fax. 55 272257, e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
2. Administrator wyznaczytInspektora ochrony danych w UrzqdzieMieiskim w Dzierzgoniu,z ktdrym moie siq
".',..'..'.."...'.
Pan/Panikontaktowa6pod adreseme-mail:.........
3. pani/pana dane osobowe se przetwarzane na podstawie art. 6 ust, 1e RODO,tj. przetwarzaniejest niezbqdne
do wykonania zadaniarealizowanegow interesie publicznym lub w ramach sprawowania wfadzy publicznej
powierzonej adm inistratorowi;
4. Urzqd udostepnia Pani/Panadane tylko podmiotom, kt6rym jest zobowiqzanyudostQpnii dane na podstawie
przepis6w prawa (np. Zaklad Ubezpieczedspolecznych,UrzEdskarbowy).
5. pani/pana dane osobowe sq przetwarzane rqcznie oraz automatycznie w celu realizaciiprzez administratora
zadariwynikajqcych : Ustawy z dnia 8 marca 1990.. o samorzqdziegminnym {ti" Dz. U z 2O17r.poz. 1875 ze
zm.)
6. Pani/Panadane osobowe nie bqd? przekazywanedo paristwa trzeciego/organizacjimiqdzYnarodowej.
7. pani/Pana dane osobowe bQdepzechowywane przez czastrwania obowiQzkuprawnego zwiazanegoz
realizaciazadania nie d{uiej niijest to niezbqdnedo osiqgniqciacelu przetwarzaniatj. przez okres 5 lat'
8. w zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Panadanych osobowych przystuguiePani/Panu prawo do:
a. iqdania od Administratora dostqpu do Pani/Panadanych osobowych,
b. iqdania od Administratora sprostowania Pani/Panadanych osobowych,
c.2qdania od Administratora usuniqciaPani/Panadanych osobowych,
d, iedania od Administratora ograniczeniaprzetwarzaniaPani/Panadanych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaPani/Panadanych osobowych,
PanlPanadanychosobowych,
f. przenoszenia
g. wniesieniaskargido organunadzorczego.
9. Ma pani/pana prawo wniesienia skargido Ptezesaurzqdu ochrony danych osobowych, gdy uzna PanilPan, iz
przetwarzaniedanych osobowych Pani/Panadotyczqcychnaruszaprzepisy0g6lnego rozporzqdzeniao ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pani/Panadanych osobowych iest dobrowolne, wynika jednakie z obowiqzkr,w okreilonych
przepisamiprawa,
11. zgoda
Jeieli wykorzvstanieprzez nas Pani/Panadanych nie jest koniecznedo wykonania umowy, realizactiobowiazku
prawnego lub nie stanowinaszego prawnie uzasadnionegointeresu, moiemy prosid o wyraienie zgody na
okreSlonesposoby wykorzystaniaPani,/Panadanych.Taka zgoda moie umoiliwiae np. udostqpnienie danych
innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyinych lub automatyczne podiecie decyzji w oparciu o
Pani/Panadane ina Pani/Panaiadanie.udzielonqnam zgodQmoie Pani/Panw kazdejchwili wycofai (nie
bedzie to wplywaa na zgodno6i z prawem wykorzystania Pani/Panadanych przed cofniqciem takiej zgody),
Informujemy r6wniei, ie Administrator doklada wszelkichstarari, abY zapewniawszelkie 6rodkifizycznej,
technicznej i organizacyineiochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umySlnymzniszczeniem,
przypadkowQutratq, zmiana, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostqpem, zgodnie ze
wszystkimi obowiqzuiqcymi przepisami

