
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NA ZADANIE 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK 

(jedna osoba może zgłosić tylko jedno zadanie) 

 
1. TYTUŁ ZADANIA 

 

2. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 

gmina Kostrzyn, miejscowość: _________________, ul. ________________ / nr działki ____ 

3. OPIS ZADANIA (należy wskazać opis zadania oraz jakie powinny być wykonane prace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  SKRÓCONY OPIS ZADANIA (należy wskazać skrócony opis zadania zawierający max 200 

znaków; Opis ten będzie widoczny na elektronicznej liście projektów w trakcie głosowania 

dostępnej na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn 

https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UZASADNIENIE (należy wskazać cel realizacji zadania, uzasadnić potrzebę jego realizacji oraz 

jakie są spodziewane efekty)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA (jeśli jest taka możliwość należy uwzględnić wszystkie 

składowe zadania oraz ich szacunkowy koszt) ) – PUNKT NIEOBOWIĄZKOWY 

Składowe części zadania: Szacunkowy koszt: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Suma:  

7. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (mogą to być np. zdjęcia, wizualizacje, plany sytuacyjne, mapy 

zasadnicze z wyrysowanym obszarem zadania) – PUNKT NIEOBOWIĄZKOWY 

Załączniki: 

1. 

2. 

3. 

MAPY EWIDENCYJNE Z NUMERACJĄ DZIAŁEK DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ http://kostrzyn.e-mapa.net/ 

 

http://kostrzyn.e-mapa.net/


8. DANE WNIOSKODAWCY 

WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  
(oraz korespondencyjny gdy jest 
inny od adresu zamieszkania) 

 

nr PESEL            

nr telefonu *  

e-mail *  

* - podanie danych kontaktowych innych niż adres jest dobrowolne, a ich wskazanie oznacza 

udzielenie zgody na przetwarzanie podanych danych w celu kontaktu z wnioskodawcą 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA 

Nazwa  

Adres   

Imiona i nazwiska osoby/osób 
upoważnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy 

 

nr telefonu *  

e-mail*  

UWAGA do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu poświadczającego 
sposób reprezentacji oraz wpis do właściwego rejestru/ewidencji, 
jeżeli wnioskodawca takiemu wpisowi podlega  

* - podanie danych kontaktowych innych niż adres jest dobrowolne, a ich wskazanie oznacza 

udzielenie zgody na przetwarzanie podanych danych w celu kontaktu z wnioskodawcą 

 

□   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 2 lit. a 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 osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych 
osobowych w postaci mojego numeru PESEL dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji spełnienia 
kryteriów złożenia wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020, określonych w  Uchwale 
Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020, w tym także 
na podleganie w ww. zakresie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Ponadto oświadczam, że podaję 
dane osobowe dobrowolnie. 

□ Administrator poinformował mnie, że: 

 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, 
w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 dane osobowe w postaci numeru PESEL przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, polegającemu na weryfikacji spełnienia kryteriów złożenia wniosku 
w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020, określonych w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady 



Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020, to znaczy: 

o numer PESEL zostanie użyty przez Administratora do ustalenia, czy: (1) podany PESEL może należeć do 
rzeczywistej osoby, (2) wnioskodawca ukończył wiek wskazany w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku, (3) wnioskodawca nie przekroczył dopuszczalnej 
liczby złożonych wniosków, 

o wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania będzie decyzja o możliwości złożenia wniosku lub braku 
takiej możliwości, 

o konsekwencją decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu może być błędne uniemożliwienie 
wnioskodawcy złożenia wniosku, 

o dla ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów wnioskodawców, wobec których może zostać  
w sposób zautomatyzowany podjęta błędna (to jest niezgodna z zasadami opisanymi w Uchwale  
Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku) decyzja o braku możliwości 
złożenia wniosku, Administrator wdrożył środki ochrony praw i wolności, to jest: Administrator 
zapewnia możliwość złożenia wniosku bez podlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, zapewnia możliwość uzyskania interwencji ludzkiej w przypadku nieprzyjęcia przez 
system informatyczny wniosku, zapewnia możliwość wyrażenia własnego stanowiska i możliwość 
zakwestionowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany – na zasadach opisanych w Uchwale  
Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku, 

 w przypadku braku zgody na podleganie w ww. zakresie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej, bezpośrednio w Sekretariacie (pok. Nr 2) w Urzędzie Miejskim 
w Kostrzynie, w godzinach urzędowania.  

□ Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich 

danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020, 
w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. * 

□   Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn określone w Uchwale  

Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020. * 

 

* - oświadczenia obowiązkowe 

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                    Podpis 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn zwana dalej 

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie wyboru wniosków w ramach 
Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020, w tym w szczególności: 

i. w celu weryfikacji spełnienia kryteriów złożenia wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na 
rok 2020 (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  

ii. w celu weryfikacji spełnienia kryteriów złożenia wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na 
rok 2020 poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji – w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO), 

iii. w celu w kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku, jak również realizacji wnioskowanego zadania 
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

iv. w celu publikacji danych wnioskodawcy na stronie internetowej w zakresie wskazanym w Uchwale  
Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na 
terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 
2020. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: 
RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami 
wykonawczymi i aktami prawa miejscowego, w szczególności Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych  
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane 
osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności 
podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia 
lub ochrony danych osobowych.  
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub 
samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w przypadku niepodania 
tych danych, uwzględnienie Pani/Pana wniosku może okazać się niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane 
osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych 
przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. przenoszenia danych osobowych; 
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe w przypadkach określonych w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych  
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 podlegać mogą zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, polegającym na weryfikacji spełnienia warunków wystąpienia z wnioskiem w sprawie Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kostrzyn na rok 2020 określonych w zasadach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn. W przypadku 
niespełnienia kryteriów, Pani/Pana wniosek nie będzie mógł zostać złożony. Dla ochrony praw, wolności  
i uzasadnionych interesów wnioskodawców, wobec których może zostać w sposób zautomatyzowany podjęta błędna 
(to jest niezgodna z zasadami opisanymi w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 
2019 roku) decyzja o braku możliwości złożenia wniosku, Administrator wdrożył środki ochrony praw i wolności, to 
jest: Administrator zapewnia możliwość złożenia wniosku bez podlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, zapewnia możliwość uzyskania interwencji ludzkiej w przypadku nieprzyjęcia przez system 
informatyczny wniosku, możliwość wyrażenia własnego stanowiska i możliwość zakwestionowania decyzji podjętej  
w sposób zautomatyzowany – na zasadach opisanych w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 
25 kwietnia 2019 roku. 

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 
9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 
wyboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 i przez ten czas mogą być 
dostępne na stronie internetowej https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/ na zasadach określonych w Uchwale  
Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe 
będą przechowywane przez czas wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu wyboru 
wniosków, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami 
obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim 
przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską 
odpowiedniego stopnia ochrony. 

 



9. Osoba obecna przy otwarciu urny do głosowania 

 

Imię i nazwisko  

nr telefonu *  

adres e-mail *  

* - należy wybrać co najmniej jedną formę kontaktu 

 

□ Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich 

danych osobowych w związku w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020 i koniecznością kontaktu ze mną i zapewnienia mojej obecności przy 
otwarciu urny do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020, w tym z informacją  
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. * 

□   Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn określone w Uchwale  

Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020. * 

 

* - oświadczenia obowiązkowe 

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                                    Podpis 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn zwana 
dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie wyboru wniosków w ramach 
Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2020 w zakresie wskazanym w Uchwale Nr VII/65/2019 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020, w szczególności  
w celu kontaktu i zapewnienia Pani/Pana obecności przy otwarciu urny do głosowania. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: 
RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z 
aktami wykonawczymi i aktami prawa miejscowego, w szczególności Uchwałą Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej 
Gminy Kostrzyn z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia 
dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora,  
w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, 
ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.  
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub 
samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom 
podatkowym. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; w przypadku 
niepodania tych danych, uwzględnienie Pani/Pana osoby jako świadka otwarcia urny do głosowania może okazać 
się niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej 



przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych  
w art. 6 i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub 
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a 

i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 
wyboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2020 oraz przez wymagany  
w świetle obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu wyboru wniosków, w celu archiwizowania danych lub 
dochodzenia roszczeń.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  
w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie 
Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku 
stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. 

 

 

 

 


