Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

1. NAZWA ZADANIA (Wybrana nazwa znajdzie się w publikacjach dotyczących MBO)

2. DZIELNICA MIASTA (jakiej dzielnicy dotyczy projekt zadania)

3. OPIS ZADANIA (max. 500 znaków ze spacjami)

4. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA (max. 2 000 znaków ze spacjami)
A.Jakie korzyści przyniesie realizacja zadania i jaką grupę obejmie?

B.Główne miejsce realizacji zadania - adres, numer działki

C. Alternatywne miejsce realizacji zadania - adres, numer działki (opcjonalnie)

D.Szacunkowy koszt realizacji zadania
LP.

Poszczególne części zadania

1.
2.
3
4
5.
6.

RAZEM

E.Szacunkowy koszt utrzymania zrealizowanego zadania

Koszt

5. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:

Adres e-mail: (opcjonalnie)

Numer telefonu: (opcjonalnie)

Preferowana forma kontaktu:
1.Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami i trybem przeprowadzania Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
2.Oświadczam, że jestem uprawniony do udziału w zgłaszaniu propozycji zadań poprzez fakt zamieszkania na terenie Miasta Mysłowice.
3.Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach, w tym dane zawarte w załączniku stanowiącym listę
poparcia dla zadania, są prawdziwe.
4.Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a 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 oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego, zgodnego z przyjętymi zasadami, przeprowadzenia procesu naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu
Obywatelskiego. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w następującym zakresie tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu i/lub
adresu email będą przetwarzane przez Urząd Miasta Mysłowice w imieniu Administratora Danych Osobowych, którym jest Prezydent Miasta Mysłowice. Przyjmuję także do
wiadomości, iż podanie danych osobowych w formularzu jest świadome, dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności tego procesu, a także, że przysługuje mi prawo dostępu
do moich danych osobowych, ich poprawianie oraz mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Jestem świadomy/a, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy w procesie naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu
Obywatelskiego bierze udział jako wnioskodawca lub osoba wyrażająca poparcie osoba niepełnoletnia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża lub aprobuje
osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę, wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Data
Podpis Wnioskodawcy

(w przypadku osoby niepełnoletniej –
podpis opiekuna prawnego)

Imię i nazwisko opiekuna
prawnego Wnioskodawcy
6. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista poparcia dla zadania
Mapa sytuacyjna z lokalizacją zadania (dot. zadań twardych, infrastrukturalnych)

7. LISTA POPARCIA ZADANIA ( proponowanego do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie musi zostać poparte przez co
najmniej 15 mieszkańców miasta Mysłowice )

Wpisując się na poniższą listę poparcia, zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a 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 oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego, zgodnego z przyjętymi zasadami, przeprowadzenia procesu naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w następującym zakresie tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Urząd Miasta Mysłowice w imieniu
Administratora Danych Osobowych, którym jest Prezydent Miasta Mysłowice. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych w formularzu jest świadome, dobrowolne,
jednak niezbędne dla ważności tego procesu, a także, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawianie oraz mam prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę. Jestem świadomy/a, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy w procesie naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego bierze udział jako wnioskodawca lub osoba wyrażająca poparcie osoba niepełnoletnia, zgodę
na przetwarzanie danych osobowych wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę, wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Popieram zadanie o nazwie podanej wyżej:
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

PODPIS

Prezydent Miasta Mysłowice, działając przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, jako Administrator Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie Mysłowickiego Budżetu
Obywatelskiego informuje, że:
- dane osobowe przetwarzane są w celu naboru wniosków do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego;
- dane osobowe pozyskiwane w procesie naboru wniosków/ głosowania do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego będą przechowywane zgodnie z terminem ustalonym dla tego typu dokumentacji
w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
- podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
- osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie naboru wniosków/głosowania w
Mysłowickim Budżecie Obywatelskim.
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl

