Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/19
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 6 marca 2019 r.
Wypełnia Referat Komunikacji Społecznej

Data wpłynięcia do RKS:
Wezwano do uzupełnienia:
(TAK/NIE. Co było powodem?)

Wpisano na listę projektów pod nr:
(pieczątka i podpis osoby rejestrującej)

Formularz zgłoszeniowy do projektu
„Budżet Obywatelski
2020 w Gdańsku”
Podpis:
1. TYTUŁ ZADANIA

2. WNIOSKUJĄCY (Dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego procedowania i udzielenia
odpowiedzi (w szczególności adresu e-mail i nr telefonu).
imię i nazwisko
adres korespondencyjny
email
telefon
3. DZIELNICA (Jeśli projekt ogólnomiejski proszę wpisać „OGÓLNOMIEJSKI”)

4. OPIS ZGŁASZANEGO ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADANIA (Co ma zostać

wykonane, jakie są istotne elementy składowe projektu, jakie działania powinny być podjęte; cel
realizacji zadania, w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkańców, jakie spodziewane są korzyści.)
Maks. 1000 znaków.
Opis będzie publikowany na stronie www.gdansk.pl oraz w systemie elektronicznym.
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5. LOKALIZACJA (Wpisz dokładny adres lub opisz lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki.

Poniższe dane możesz sprawdzić korzystając z Interaktywnego Planu Gdańska, adres strony
internetowej: http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index)
ADRES/OPIS LOKALIZACJI

OBRĘB i NUMER DZIAŁKI

5. 1. WŁASNOŚĆ TERENU

teren należący do Gminy Miasta Gdańska*
teren nie będący w dyspozycji Gminy Miasta Gdańska (w przypadku terenów niebędących w dyspozycji
gminy konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod
inwestycję wskazaną w projekcie – wzór oświadczenia określa Zarządzenie nr 327/19 Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 6 marca 2019 r.) *
*zaznaczyć właściwe.
5. 2. ZAŁĄCZNIK (Załącz zdjęcia lub mapy z dokładnym wskazaniem i zaznaczeniem lokalizacji lub obszaru).
6. SZACOWANY PRZEZ CIEBIE KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI (W celu sprawdzenia kosztów zadania lub

jego składowych możesz skorzystać z cennika miejskiego, adres strony internetowej:
https://www.gdansk.pl/cennik. W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie może zostać
uzupełniony o koszt wykonania tablicy informacyjnej).

7. CZY PROJEKT GENERUJE KOSZTY UTRZYMANIA W KOLEJNYCH LATACH? (Rodzaj oraz szacunkowa wysokość
kosztów utrzymania efektu realizacji projektu np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów,
konserwacji).
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż:
1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
b) art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500).
c) §16 Uchwały nr V/29/19 Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. 2019,
poz. 822)
2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska
- adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
- e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UMGDA/SkrytkaESP,
- tel .+ 48 58 323 65 75

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
- e-mail: iod@gdansk.gda.pl
- tel. +48 58 323 60 68.

Cele przetwarzania Twoich
danych osobowych

Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku.

Okres przechowywania
Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie
Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe
będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Gdańska przez 25 lat od stycznia
kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną
przekazane do Archiwum Państwowego w Gdańsku, gdzie będą przetwarzane
wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Twoich danych będą też podmioty współpracujące z Gminą
Miasta Gdańska na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
W przypadku mieszkańców popierających projekt, zdanie drugie nie ma
zastosowania.
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Twoje prawa związane z
Przysługują Ci następujące
prawa związane z
przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania do usunięcia danych,
- prawo do sprzeciwu.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Informacja dodatkowa

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

Wyrażam zgodę na publikację następujących danych kontaktowych na stronie internetowej
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski oraz w systemie elektronicznym budżetu obywatelskiego:
⃞ Imię i nazwisko
⃞ Adres e-mail
⃞ Numer telefonu
Informujemy o prawie co cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem (art. 13 ust.2 lit. c
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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Podpis wnioskodawcy (wymagany)

.......................................................................

MIESZKANIEC GDAŃSKA POPIERAJĄCY PROJEKT (oprócz wnioskodawcy i nie więcej niż 1 osoba).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych powyżej.

Imię i nazwisko
1.

Adres

Podpis

Gdańsk
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