FORMULARZ PROJEKTU
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puławy
Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Lokalizacja
projektu
Opis projektu: (należy przedstawić czego dotyczy projekt, w tym jego główne założenia
i działania, które będą podjęte przy jego realizacji)

Uzasadnienie: (należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać komu będzie służył
projekt, jaki problem rozwiąże zrealizowanie projektu)

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki do projektu: (do formularza można załączyć
dokumentację pomocną przy zaopiniowaniu projektu np. kosztorys szacunkowy, mapę,
zdjęcie lub inne materiały będące w posiadaniu zgłaszającego)

1.
2.

Podstawowe informacje o zgłaszającym projekt
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania na terenie
gminy Miasto Puławy

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Rok urodzenia
(formularze

mogą składać osoby,
ukończyły 16 lat)

które

Numer telefonu

E-mail

(do kontaktu między
zgłaszającym projekt
a Urzędem Miasta Puławy)

(do kontaktu między
zgłaszającym projekt
a Urzędem Miasta Puławy)

Klauzula informacyjna i czytelny podpis zgłaszającego projekt
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach,
Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel.
81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji art. 5a ustawy o samorządzie gminnym
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procedury Budżetu
Obywatelskiego w danym roku, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia
procedury Budżetu Obywatelskiego na dany rok;
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
7) Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie
dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne;
9) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
Oświadczenie,
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na terenie gminy
Miasto Puławy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych rejestrów, ewidencji m. Puławy lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma)
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych
oświadczeń.

Data i podpis (Imię i nazwisko)
zgłaszającego projekt

Lista 20 mieszkańców Puław popierających projekt
(do formularza należy dołączyć listę poparcia mieszkańców Puław popierających projekt)

Nazwa projektu:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
na terenie Miasta Puławy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18
19.
20.

Rok
urodzenia

Podpis

Klauzula informacyjna dla osób popierających projekt
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą
w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel.
81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji art. 5a ustawy o samorządzie gminnym
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) pozyskane dane osobowe należą do kategorii danych zwykłych;
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano za pośrednictwem osoby składającej wniosek w ramach procedury
Budżetu Obywatelskiego 2020;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procedury Budżetu
Obywatelskiego w danym roku, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia procedury
Budżetu Obywatelskiego na dany rok;
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
9) Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie
dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Oświadczenie
Ja wyżej podpisany oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na
terenie gminy Miasto Puławy, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych rejestrów, ewidencji m. Puławy lub innych danych. Jestem również świadomy(-ma)
odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych
oświadczeń.

