
ZGŁOSZENIE 

propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego 

 Miasta Międzyrzec Podlaski na 2019 rok 

 

I. ZGŁOSZENIE ZADANIA  

 

1. Nazwa zadania  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis zadania z uzasadnieniem charakteru zadania (proszę opisać, jaki jest cel realizacji 

zadania, jakiego problemu dotyczy, wskazać propozycje rozwiązania, a także uzasadnić 

dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



4. Beneficjenci zadania (proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji 

zadania z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca 

zamieszkania, itp.) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Szacunkowy koszt zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz    

    ich szacunkowe koszty)  

 

 

 
Części składowe zadania Koszt 

1. 

 
  

2. 

 
  

3. 

 
  

4. 

 
  

5. 

 
  

  

Koszty ogółem: 

 

 

II. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej zadanie: 

 
Nazwisko i imię ………………………………..……………………………………….. 

 

Data urodzenia ………………………………………………..……………………….. 

 

Adres zamieszkania     ………………………………………………………………..……….. 

 

E-mail i telefon ………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu 

obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 

922, ze zm. ) i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz oświadczam,  

że zamieszkuję na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. 

Załączniki: 

1) Lista osób popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski  

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

            

            
      ………………………………………………. 

              (czytelny podpis zgłaszającego) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te


Informacja przetwarzania danych osobowych  

w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski  

z siedzibą ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 833726211, e-mail: 

miasto@miedzyrzec.pl., zwany dalej „Administratorem”;  

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@miedzyrzec.pl, pod numerem 

telefonu 833726219 lub pisemnie na adres ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w zakresie budżetu obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski i jego wdrożenia; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 5a oraz art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) 

oraz uchwały Nr XXXI/221/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2017 r.               

w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski i przepisów 

wykonujących uchwałę; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Przekazywanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie  

w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego  

z obowiązujących przepisów prawa. Pani/ Pana dane będą przekazane podmiotowi 

zewnętrznemu na podstawie umowy powierzenia danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego na zasadach określonych 

w ww. przepisach; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Burmistrza do państw trzecich, 

nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

11) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz  

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych.  

 

 

 

……………………………………………………………………………. 
(data, podpis ) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:iod@miedzyrzec.pl


LISTA OSÓB  
 popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski 

na 2019 rok (innych niż osoby zgłaszające) 
 

Nazwa zadania: 

 

……………………………………………………..……………………………...………… 
 

Wpisując się na listę wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

wdrożenia budżetu obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z  2016 r. poz. 922, ze zm. ) i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

oraz oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. 

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ  ADRES 

ZAMIESZKANIA 

DATA 

URODZENIA 

PODPIS 

 

 

    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te

