Załącznik nr 1 do uchwały nr 84/2019 RM Zgorzelec z dnia 18.06.2019r.
Załącznik Nr 1 do Zasad i trybu realizacji
projektu pod nazwą „Budżet obywatelski
w Mieście Zgorzelec w 2020r.”
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Zgorzelec
do grupy wiekowej*:

1. do 26 roku życia
2. od 26 do 60 roku życia
3. powyżej 60 roku życia

1. DANE WNIOSKODAWCY
1) imię, nazwisko lub nazwa organizacji pozarządowej …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
2) adres zamieszkania lub siedziba organizacji ………………………………………………………….. …
……………………………………………………………………………………………………………….
3) dane do kontaktu (np. nr telefonu, adres email) ………………………………………………………….
2. INFORMACJE O ZGŁOSZONYM ZADANIU
1) tytuł zadania ……………………………………………………………………………………………...
2) miejsce realizacji zadania ………………………………………………………………………………..
3) przewidywany termin realizacji zadania …………………………………………………………………
4) opis zadania (należy przedstawić opis zadania, w ty jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy
jego realizacji, ewentualne zdjęcia lub wizualizacje projektu)
……….................................................................................................................................... ........................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5) uzasadnienie realizacji zadania (należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na
który odpowiada projekt i uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązywania lub
wyeliminowania tego problemu, wskazać komu będzie służyło zadanie)
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………….....................
6) szacunkowy koszt realizacji zadania oraz koszty jego utrzymania po realizacji …………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
* właściwe zaznaczyć
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta. Siedziba: ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 757752687.
2. W Urzędzie Miasta Zgorzelec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 757759914 lub pod adresem email: j.kuziora@zgorzelec.eu
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia oraz realizacji zadania
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit „e”
RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty zewnętrzne
realizujące usługi na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
5. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa
dotyczących archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe będą przetwarzane wieczyście.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia
danych po okresie gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, prawo
wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby która zgłosiła zadanie do
projektu Budżetu Obywatelskiego.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszenia zadania i w Wykazie
osób popierających spowoduje, że zgłoszone zadanie nie będzie rozpatrzone.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.

