
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr L/461/2022 r. 

Rady Miejskiej Ostrzeszów 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 

Lista mieszkańców Miasta Ostrzeszów, popierających propozycję projektu do 

Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 20… rok (minimum 20 osób). 

 

Tytuł zadania: 

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 

 

Wpisując się na listę oświadczam równocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 20…. rok oraz,  

że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej na odwrocie formularza. 

 

Nazwisko i imię  Adres zamieszkania Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  

95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miasto i Gmina Ostrzeszów  

z siedzibą przy: ul. Zamkowa 31, 63 — 500 Ostrzeszów 

reprezentowana przez : Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów  

2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem:  

iod@ostrzeszow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora  

danych, zadania w interesie publicznym art. 6 ust. 1 pkt e RODO wynikającego z art. 5a ust. 7  

ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały podjętej przez Radę Miejską w Ostrzeszowie. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie/będą: 

Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, inne instytucje upoważnione z mocy prawa oraz  

takie z którymi Administrator danych podpisał umowy powierzenia  

przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia  

zadania realizowanego w interesie publicznym oraz przez niezbędny czas archiwizacji.  

Dokumentację w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów przechowuje na podstawie przepisów  

zawartych w instrukcji kancelaryjnej.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: 



• dostępu do treści swoich danych  

• prawo ich sprostowania – gdy dane osobowe będą nieprawdziwe 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych– jeśli  

stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza  

przepisy RODO,  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest Podanie danych osobowych jest  

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Konsekwencją  

niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych do poparcia propozycji  

zadania Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Ostrzeszów. 

 

 

 

 


