
 

 

Załącznik nr 2 do uchwały       

 Rady Miejskiej w Olkuszu nr XXXVII/468/2022  

                                                                                                                                                              z dnia 17 maja 2022 r. 

    

Lista mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz popierających projekt  zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego na 2023 rok 

(innych niż autorzy) 

Wpisując się na listę przyjmuję do wiadomości: 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Popierając propozycję zgłaszanego projektu, a tym samym wpisując się na poniższą listę poparcia dane osobowe przetwarzane  będą  

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) dalej zwane „ RODO”, w związku z powyższym 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , zgodnie z przyjętą Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2023  realizowanego 

przez   Gminę Olkusz, w celu zweryfikowania  czy osoby popierające projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego 

uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości. 

Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:  

1)administratorem moich danych osobowych jest  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 32-300 Olkusz 

2)podane dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania czy osoby zgłaszające projekt  są do tego uprawnione, a także w celu 

prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości, 

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie projektu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego,  

4)przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,  

5)mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych,  

6)przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych,  

7)przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,   

8)przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy 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. 

Tytuł projektu:  
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Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Podpis 
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