Załącznik
do Zarządzenia nr 113 / 2021 Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 1 kwietnia 2021 r.

WŁOCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2022
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT
Imię i nazwisko *
Adres zamieszkania *
(miejscowość, ulica, numer domu,
numer mieszkania)

Włocławek

Telefon kontaktowy / adres e-mail *

NAZWA PROJEKTU *

KATEGORIA PROJEKTU *
(zaznacz „X” przy właściwej)

ZIELONA
INSTYTUCJONALNA
OGÓLNOMIEJSKA

LOKALIZACJA PROJEKTU *
Numer działki, nazwa okręgu, miejsce lub obszar, w którym ma być realizowany projekt

SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU *

* pola obowiązkowe

OPIS PROJEKTU *
Należy opisać, co dokładnie ma zostać wykonane, wskazać główne działania związane z realizacją projektu
oraz uzasadnić potrzebę jej realizacji wraz z opisem w jaki sposób wpłynie ona na społeczność Włocławka

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE
Lista zawierająca podpisy przynajmniej 3 mieszkańców Włocławka popierających niniejszy
projekt do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

ZAŁĄCZNIKI NIEOBOWIĄZKOWE
Uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, zdjęcia, mapy, szkice itp.
1. ....................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................................

* pola obowiązkowe

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT ZGŁOSZONY DO WŁOCŁAWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022
Niniejszą listę poparcia należy dołączyć do każdego zgłaszanego projektu.
Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla projektu i zgody na późniejszą zmianę na
zasadach określonych w Regulaminie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W celu ochrony danych
osobowych osób wpisujących się na listę poparcia, przy zbieraniu podpisów należy stosować nakładki lub inne
środki zapewniające ochronę tych danych. Osoba wpisująca się na listę poparcia zgłaszanego projektu nie może
mieć wglądu w dane innych osób umieszczonych na liście. Za ochronę danych osobowych do momentu
przekazania oryginału listy poparcia projektu do Urzędu Miasta Włocławek odpowiada Zgłaszający.

NAZWA PROJEKTU *

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT *

LISTA POPARCIA ZGŁASZANEGO PROJEKTU * (przynajmniej 3 osoby, oprócz Zgłaszającego)
L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

1.

Włocławek

2.

Włocławek

3.

Włocławek

Podpis osoby
popierającej

* pola obowiązkowe

____________________________________________________________________________
Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Włocławek (od momentu formalnego
przekazania listy do Administratora).
Administrator danych osobowych wpisanych przez Panią/Pana na niniejszej liście informuje, że podane dane będą
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych
w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest obowiązkowe, nie podanie danych
spowoduje brak poparcia dla projektu. Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
znajduje się pod adresem www.wloclawek.pl oraz www.bo.wloclawek.eu, natomiast w wersji papierowej została
umieszczona przy urnach i do wglądu w pokoju nr 102 w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku
11/13 (Referat Dialogu Społecznego w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej).

OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO *
Oświadczam, że:
1) Podane dane są prawdziwe i aktualne;
2) Zapoznałam/em się i akceptuję zasady Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na
2022 rok;
3) Ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie dane zamieszczone w formularzu
zgłoszeniowym.

Włocławek, dnia .................................... 2021 r.

..............................................................................
CZYTELNY PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO
LUB JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO

* pola obowiązkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Tożsamość Administratora

Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Dane kontaktowe
Administratora

Z administratorem – Prezydentem Miasta Włocławek może Pani/Pan skontaktować się pod adresem
email: poczta@um.wloclawek.pl, nr telefonu: (54) 414 40 00, lub pisemnie na adres siedziby Zielony Rynek
11/13, 87-800 Włocławek.

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email iod@um.wloclawek.pl nr telefonu:
(54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Włocławskiego Budżetu
Obywatelskiego na rok 2022.

Okres przechowywania danych
osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie
dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy dane
osobowe będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Włocławek przez 25 lat od stycznia kolejnego roku
po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Włocławku,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały nr XXIV/100/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca
2020 r. w sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz.
3615) oraz uchwały nr XXX/6/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w
sprawie zasad Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 1156)

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami danych będą też podmioty współpracujące z Gminą Miasta Włocławek na podstawie zawartych
umów powierzenia danych.

Prawa podmiotów danych

Informacja dodatkowa

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach
określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.);
 cofnięcia wcześniej wyrażonej zgodny, na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, nie podanie danych uniemożliwi uczestnictwo w
konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

