GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr PM-5487/2022
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23.02.2022 r.

Wymagane poparcie minimum 150 mieszkańców Gliwic, z wyłączeniem wnioskodawców.

Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram projekt:

…………………………………………………………………………………………………………..

Lp.

(proponowana nazwa projektu z wniosku)
Osoba zamierzająca poprzeć projekt jest zobowiązana do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
znajdującą się na odwrocie niniejszego formularza przed złożeniem podpisu.
Podpis –
popieram projekt oraz zapoznałem
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data
się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 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)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

1.

Administratorami danych osobowych są:
Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych , ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
reprezentowane przez dyrektora.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – abi@gods.gliwice.pl.

3.

Celem przetwarzania danych jest weryfikacja uprawnienia do poparcia wniosków zgłaszanych w
ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku
ciążącego na administratorze oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i
adres poczty elektronicznej) - 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.
zm.); - §2 załącznika do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
5.

Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu
wykonywania zadań publicznych lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na
Prezydenta Miasta taki obowiązek.

6.

Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu czyli wyboru
zadań do realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7.

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z
żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach
uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z
przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji uprawnienia do
poparcia wniosków zgłaszanych w ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

