
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LESZNA NA ROK 2021 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZAŁĄCZNIK 

 

ZGŁOSZENIE PROJEKTU NALEŻY POPRZEĆ PRZEZ CO NAJMNIEJ 20 MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA, A PONIŻSZE DANE ZOSTANĄ DOŁĄCZONE (ZESKANOWANE)  
DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.BUDZETOBYWATELSKI.LESZNO.PL DANE OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK NIE 
BĘDĄ PUBLIKOWANE. 

 
Nazwa projektu:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane osoby popierającej projekt: 
                                                                                                                         DANE PERSONALNE: 

imię:                      Czytelny podpis: 

nazwisko:                      

 

                                                                                                                         ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

ulica:                      

                     

   

nr domu:   nr lokalu:   miejscowość:   

 
Składając swój podpis oświadczam, że: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 r.), zwane RODO.  

2. Jestem osobą zamieszkałą na trenie Miasta Leszna. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3. Jestem świadomy/-a, że:  

a) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;  

b) w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Wiolettą Kaczmarek -korespondencyjnie na adres ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno lub  
na adres poczty elektronicznej: iod@leszno.pl;  

c) dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji formalno-prawnej projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna;  

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);  

e) dane osobowe po zakończeniu realizacji celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.);  

f) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi informatyczne, m. in. 
platformie konsultacjejst.pl;  

g) posiadam prawo do dostępu do swoich danych (w myśl art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;  

h) posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2; 

i) podanie danych jest wymogiem wynikającym z Uchwała Nr VII/94/2019 Rady Miasta Leszna z dnia 21 marca 2019 roku, zmienionej Uchwała XIII/193/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 2019 r.  
i ma charakter dobrowolny;  

j) konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości udzielenia poparcia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna; 

k) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

http://www.budzetobywatelski.leszno.pl/
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