
Załącznik nr 3  

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Ozimka na 2021 rok 

 

Lista mieszkańców Ozimka,  

popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok 

(innych niż autorzy zadania) 

 Lista z podpisami co najmniej 5 mieszkańców miasta Ozimek popierających zadanie, stanowiąca załącznik 

do formularza zgłoszeniowego. 

Tytuł zadania 

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

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

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

Wpisując się na listę oświadczam, że zapoznałem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną  

i wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez 

Burmistrza Ozimka w celach i na zasadach określonych w przedstawionej poniżej klauzuli informacyjnej, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania - 

miejscowość 

Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

OŚWIADCZENIE 

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

(dalej: rozporządzenie) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok. 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz; 

2) administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest 

Barbara Durkalec, e - mail: iod @ ugimozimek.pl; 

3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej oraz art. 5a ustawy  

o samorządzie gminnym; 

4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań i prac w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 i zostaną udostępnione tylko i wyłącznie producentowi 

dostarczającemu oprogramowanie do obsługi systemu BO 2021; 

5) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

6) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w obowiązujących przepisach prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości zgłoszenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 1869




