Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Lista poparcia dla projektu
złożonego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola
Nazwa projektu
Pole obowiązkowe. Nazwa musi być tożsama
z nazwą umieszczoną w formularzu projektu

Oświadczam, że popieram niniejszy projekt, jestem Mieszkańcem Miasta Zduńska Wola
zamieszkującym pod wskazanym przeze mnie adresem oraz że zapoznałam/em się z treścią
klauzuli informacyjnej, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana
Złotnickiego 12.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965);
3) telefonicznie: 43 825 02 00;

4) poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@zdunskawola.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do budżetu obywatelskiego oraz w celu
realizacji i ewaluacji budżetu obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr IX/157/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym również realizacji obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z
tego prawa;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych spowoduje uznanie głosu poparcia za nieważny.

