
  Załącznik Nr 2 do  Regulaminu  budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo 

Lista poparcia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koronowo 

dotyczącego projektu: ............................................................................................................................. 

 

zgłoszonego przez: .................................................................................................................................. 

Lp. 
imię / imiona 

nazwisko 
adres zamieszkania 

własnoręczny 
podpis 

Zgoda na 
przetwarzanie 

danych 
osobowych1, 2 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

                                                      
1 W celu złożenia projektu do Gminy Koronowo w ramach Budżetu Obywatelskiego  
2 W imieniu osoby poniżej 13. roku życia, tj. nie mającej zdolności do czynności prawnych, zgodę wyraża jej 
rodzic/ przedstawiciel ustawowy. W przypadku osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia, zgoda  może być 
wyrażona osobiście, za aprobatą rodzica/ przedstawiciela ustawowego.  
 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 
1. Administratorami Państwa danych osobowych będą: 

a) Wnioskodawca (zgłaszający projekt do Budżetu Obywatelskiego),  
tj...................................................................; kontakt: .......................................... 3 
b) Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1,  86-010 Koronowo; tel. 52 3826411 

2. Administrator wskazany w pkt. 1 b) wyznaczył inspektora ochrony danych; mogą się  
z nim Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:  
- przez Wnioskodawcę: na podstawie Państwa zgody, w celu ustalenia poparcia dla projektu 
wskazanego we Wniosku;  
- przez Burmistrza Koronowa: na podstawie art. 6 ust.1e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, w celu 
przeprowadzenia procedury wyboru projektu do finansowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym  
i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
a) przez Wnioskodawcę – do czasu złożenia Wniosku  do Burmistrza Koronowa w ramach w/w 
procedury wyboru projektu;   
b) przez Burmistrza Koronowa -  przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
tj. przez okres  5 lat, licząc od następnego roku od zakończenia inwestycji finansowanej                         
w ramach BO. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 
osobowych oraz: 
 sprostowania  danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
 cofnięcia zgody  w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność                            

z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7. Podanie danych osobowych,  jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych 
konsekwencją będzie brak pełniej możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.   

8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

                                                      
3 Proszę o uzupełnienie danych przez Wnioskodawcę 


