
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm 

Nazwa 
i lokalizacja

 zadania:
Rejon miasta
(od 1 do 10) 

lub nazwa
Osiedla

Podstawowe informacje o zgłaszającym zadanie

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
(formularz można złożyć jedynie dla rejonu

swojego zamieszkania - patrz wykaz rejonów)

Nr PESEL:
(formularze mogą składać osoby, które

ukończyły 16 lat)

Nr telefonu: 

E-mail: 

Opis zadania: (należy przedstawić, czego dotyczy zadanie, w tym jego główne założenia
i działania, które będą podjęte przy jego realizacji, można podać szacunkowy koszt):

Uzasadnienie: (należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, wskazać komu będzie służyło zadanie, jaki
problem rozwiąże zrealizowanie zadania):

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

Jednocześnie:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb

związanych z realizacją budżetu obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2015r., poz.2135 z późn. zm.);

2. Oświadczam,  że  wszystkie  podane  w  formularzu  i  dodatkowej  dokumentacji  informacje  są  zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

3. Wyrażam zgodę, aby w przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego błędnych nazw
ulic,  placów,  terenów oraz oczywistych  błędów językowych w treści  nazw zgłoszonych zadań -  Zespół
dokonał samodzielnie poprawek, połączył takie same zadania złożone przez różnych wnioskodawców oraz
przyporządkował  zadania  do  jednego  rejonu,  gdy  realizacja  zadania  ma  obejmować  więcej  niż  teren
jednego rejonu.

                                                                                     …......................................
                                                                                                     (podpis zgłaszającego)
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100
Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. e
RODO w celu weryfikacji  uprawnień mieszkańców do zgłaszania wniosków w przedmiocie budżetu
obywatelskiego.

Administrator  powołuje  się  na  prawnie uzasadniony interes,  którym jest  wykonanie  zadania
realizowanego w interesie publicznym.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. A).

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania,  usunięcia,  jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/  prawo do cofnięcia
zgody,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana
zdaniem,  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -  narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  lecz  brak  podania  danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zgłaszania wniosków.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  lecz  nie  będą
profilowane.

  Zapoznałem się

….......................
          (czytelny podpis)
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