Lista mieszkańców miasta Katowice
popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach
Tytuł zadania (zgodny z tytułem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, musi być wpisany na każdej stronie „Listy
mieszkańców”, na której znajdują się podpisy poparcia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Wpisując się na poniższą listę poparcia:
1) Przyjmuję do wiadomości, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych;
2) Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację wniosku oraz łączenie go z innymi zadaniami w toku oceny albo całkowite wycofanie tej propozycji
przez wnioskodawcę;
3) Akceptuję treść Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach oraz wskazane przez wnioskodawcę miejsca realizacji zadania.
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
informuję, że do momentu przekazania projektu zadania z obligatoryjnymi załącznikami do Urzędu Miasta Katowice za Pani/Pana dane osobowe
odpowiada Wnioskodawca, tj.: …………………………………………………………………., zamieszkały w Katowicach, ul. .……………………………………….…………………………,
e-mail: …………………………………................................ .
Pani/Pana dane osobowe zamieszczone na liście poparcia zostaną przekazane do Urzędu Miasta Katowice i od tego momentu:
1) Ich administratorem będzie Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oceny zadania do Budżetu Obywatelskiego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych §2 ust. 3-5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z art. 77.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu oceny zadania do Budżetu Obywatelskiego.
8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym
mowa w art. 22 RODO.

UWAGA: WNIOSKODAWCA NIE WPISUJE SIĘ NA PONIŻSZĄ LISTĘ
W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia podpis składa opiekun prawny małoletniego popierającego wniosek
LP.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

CZYTELNY PODPIS*
POPIERAJĄCEGO/OPIEKUNA
PRAWNEGO
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Podpisy poparcia wyrażone na stronie 2/2 są ważne tylko w sytuacji znajdowania się na jednym arkuszu papieru ze stroną 1/2
zawierającą zasady przetwarzania danych osobowych!!!
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