
   Załącznik Nr 3 
 do uchwały Nr VII/96/19

 Rady Miejskiej w Słupsku  z dnia 24 kwietnia 2019

       

 Formularz zmiany zadania zgłoszonego w ramach 
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

1. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCZYNI

2. NAZWA POMYSŁU

3. PROPONOWANE ZMIANY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI (odpowiednie 
zakreślić):

1) zmiana nazwy zadania (pomysłu),
2) zmiana opisu zadania (pomysłu) (w tym charakter zadania, uzasadnienia),
3) zmiana szacunkowych (wstępnych) kosztów realizacji zadania (pomysłu),
4) zmiana lokalizacji zadania (pomysłu),
5) zmiana danych kontaktowych,
6) inne zmiany (jakie?)  ...............................................................................

ZGŁASZAM ZMIANY W POWYŻSZYM/CH ZAKRESIE/ACH O NASTĘPUJĄCEJ 
TREŚCI:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016 z 27.04.2016 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.
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Jednocześnie wiem, że bez podania poprawnych danych oraz bez wyrażenia niniejszej zgody
nie  jest  możliwe  zgłoszenie  zmian  do  zadania  zgłoszonego  do  Słupskiego  Budżetu
Obywatelskiego.

  Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu  są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym oraz jestem świadomy/-ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie
danych na podstawie dostępnych rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również
świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania
nieprawdziwych oświadczeń.   Bez     niniejszego     oświadczenia     nie     jest     możliwa zmiana zadania
zgłoszonego     do     Słupskiego     Budżetu   Obywatelskiego  .

…..................................................                      …...….................................................   
data                        podpis wnioskodawczyni/wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Słupska
z siedzibą w Słupsku, przy pl. Zwycięstwa 3, który reprezentuje Miasto Słupsk i jest kierownikiem
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2. Prezydent wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Słupsku , z którym
skontaktować się można poprzez: e-mail iod@um.slupsk.pl; tel. 59 84 88 300.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu Słupskiego
Budżetu  Obywatelskiego,  za  zgodą  osoby,  której  dane  dotyczą  na  przetwarzanie  danych  jej
dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. 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  przesyłu  takich  danych   oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie  odpowiedni pod względem kompetencji Wydział
Urzędu  Miejskiego  w  Słupsku  przeprowadzający  całą  procedurę  Słupskiego  Budżetu
Obywatelskiego.
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 
6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  przewidziany  w  Instrukcji
kancelaryjnej,  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  rozporządzenia  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.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8.  Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której
dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  uczestnictwa w procesie
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Przewodnicząca
    Rady Miejskiej w Słupsku

       Beata Chrzanowska
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