PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI –
WNIOSEK ZGŁOSZENIA ZADANIA
(termin składania wniosków upływa 20 marca 2020 r.)
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Dane wnioskodawcy do
szybkiego kontaktu
w procedurze weryfikacji
wniosków: numer telefonu
i adres e-mail
2. Wnioskodawca jest osobą pełnoletnią lub niepełnoletnią (odpowiednie
zakreślić znakiem X)
Osoba pełnoletnia
Osoba niepełnoletnia

3. Część miasta, na której terenie ma być realizowane zadanie (odpowiednie
zakreślić znakiem X)
Część północna
Część południowa
4. Proponowana nazwa zadania
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5. Informacje o zadaniu i przedsięwzięciach wchodzących w jego skład:
w tym:
- opis zadania
- wskazanie lokalizacji
- szacunkowy koszt wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

7. Oświadczenia
 Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
 Do wniosku dołączam listę osób popierających wniosek (liczącą nie mniej niż 15
osób).
 Oświadczam, że jestem uprawniona(-ny) zgodnie z Procedurą Pyskowickiego
Budżetu Obywatelskiego, do zgłoszenia wniosku.
 Jestem świadoma(-my) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych
na podstawie dostępnych Gminie Pyskowice rejestrów, ewidencji lub innych danych.
8. Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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9. Wypełnia rodzic/opiekun prawny osoby, która ukończyła 13 rok życia, ale nie
ukończyła 18 roku życia, która uczestniczy w procesie składania wniosków do
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

Ja niżej podpisana/y _________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 2020,

__________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby małoletniej)

• akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym przedsięwzięciu,
• zapoznałam/em się z treścią projektu składanego/popieranego przez moje dziecko/podopiecznego,
• dane podane przez moje dziecko/podopiecznego są prawdziwe i aktualne,
• ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone przez moje
dziecko/podopiecznego w formularzu zgłoszeniowym.

_______________
data

_____________________________
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________
numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na str. 6
niniejszego wniosku.
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10. Lista poparcia dla wniosku
Ja niżej podpisany oświadczam, że popieram wniosek na realizację zadania pn.
……………………………………………………………………………….…………………………….
w ……………………….…….. części miasta.

Lp.
1.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Czytelny podpis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na str. 6
niniejszego wniosku.
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11. Wypełnia rodzic/opiekun prawny osoby, która ukończyła 13 rok życia, ale nie
ukończyła 18 roku życia, która popiera wniosek do Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego*

Ja niżej podpisana/y _________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby popierającej niniejszy projekt w ramach
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 2020,

__________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby małoletniej)

• akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w tym przedsięwzięciu,
• zapoznałam/em się z treścią projektu popieranego przez moje dziecko/podopiecznego,
• dane podane przez moje dziecko/podopiecznego są prawdziwe i aktualne,
• ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone przez moje
dziecko/podopiecznego w formularzu zgłoszeniowym.

_______________
data

_____________________________
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

_____________________________
numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego

* W przypadku większej ilości osób popierających wniosek, które ukończyły 13 rok życia, ale nie
ukończyły 18 roku życia, dla każdej z nich należy złożyć jako załącznik do wniosku ww. oświadczenie
rodzica.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest na str. 6
niniejszego wniosku.
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Klauzula Informacyjna
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas prowadzenia
procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Pyskowice
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pl
lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Pyskowicach nr IV/46/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Z danych osobowych będziemy korzystać
do momentu zakończenia realizacji celu określonego w ww. uchwale, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez
Administratora lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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