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Formularz zgłoszeniowy 

propozycji projektu do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2022 rok
wraz z listą mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda popierających tę propozycję.

Numer identyfikacyjny projektu
wypełnia Urząd

1. Nazwa projektu
( zalecane do 100 znaków ze spacjami lub słów). 

2. Typ projektu 

(proszę zaznaczyć właściwy typ projektu)

Projekt inwestycyjny - zadanie trwałe w postaci m.in. obiektów budowlanych, dróg czy obiektów
małej architektury, zagospodarowanie terenów, w tym wydatków na projekty zielone.

Projekt  nieinwestycyjny -  zadania np.  w zakresie edukacji,  kultury,  sportu, rekreacji,  integracji
społecznej, komunikacji społecznej.

3. Proponowana lokalizacja projektu

(miejsce powinno być podane na tyle dokładnie, aby można było sprawdzić możliwość wykonania
planowanych działań np. adres, numer działki/ek, w przypadku propozycji dotyczących inwestycji
liniowych takich jak chodniki lub ścieżki rowerowe zalecane jest dołączenie mapy z zaznaczeniem
ich przebiegu).

4. Szacunkowy koszt projektu 

(w PLN brutto)
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5. Opis projektu i niezbędne zadania do realizacji projektu (maksymalnie 2000 znaków ze 
spacjami).
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6.  Uzasadnienie  realizacji  projektu  (należy  opisać  sposób,  w  jaki  realizacja  projektu  wpłynie
pozytywnie na społeczność miasta Ostróda, a także jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji
projektu - maksymalnie 2000 znaków ze spacjami).
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7. Wnioskodawca propozycji projektu 
(proszę o czytelne wpisanie wszystkich danych).

Podane informacje są tylko do wiadomości Urzędu Miasta w Ostródzie.

PROSIMY O WYDRUKOWANIE TEJ STRONY NA ODRĘBNEJ KARCIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: Urząd
Miejski w  Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24.  Tel.  89 642  94  00,  e-mail:  um@um.ostroda.pl w  celu  prowadzenia  dokumentacji  i  w  celach
informacyjnych  związanych  z  realizacją  procesu  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Ostróda  na
2022 r.”
2. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych, obowiązkach administratora oraz moich prawach.

Imię i nazwisko Dane do kontaktu Adres zamieszkania Podpis*

e-mail:

nr tel.:

8. Dodatkowe załączniki (jeśli dotyczy):

1) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego projektu;
2) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
3) inne, istotne dla zgłaszanego projektu, jakie? 

Oświadczenia wnioskodawcy:

 * Oświadczam, iż jestem uprawniony do udziału w zgłaszaniu propozycji projektu z racji bycia
mieszkańcem Gminy Miejskiej Ostróda.

 * Oświadczam, iż wszystkie dane podane w Formularzu zgłoszeniowym oraz jego załącznikach są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

 Wyrażam zgodę na udostępnianie adresu email podanego w pkt. 7, dla autorów innych propozycji,
mieszkańców,  przedstawicieli  mediów,  w  celu  wymiany  opinii,  informacji,  ewentualnych
uzgodnień itp.

Data i czytelny podpis wnioskodawcy projektu …………………..………………………………….

mailto:um@um.ostroda.pl
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9.  Lista  z  podpisami  co  najmniej  30  mieszkańców Gminy  Miejskiej  Ostróda,  popierających
propozycję  zadania,  innych  niż  jego  autorzy,  stanowiąca  załącznik  do  Formularza
zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy powinna posiadać nazwę projektu. (W przypadku
zgłaszania projektu w wersji papierowej listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

Lista mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda
popierających propozycję projektu do budżetu obywatelskiego 

Nazwa projektu:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: Urząd
Miejski w Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24.  Tel.  89 642  94  00,  e-mail:  um@um.ostroda.pl w  celu  prowadzenia  dokumentacji  i  w  celach
informacyjnych  związanych  z  realizacją  procesu  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Ostróda  na
2022 r.”
2. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych, obowiązkach administratora oraz moich prawach.

Ponadto  oświadczam,  iż  podane  przeze  mnie  dane  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym
i prawnym. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Czytelny podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Nazwa projektu:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: Urząd
Miejski w  Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24.  Tel.  89 642  94  00,  e-mail:  um@um.ostroda.pl w  celu  prowadzenia  dokumentacji  i  w  celach
informacyjnych  związanych  z  realizacją  procesu  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Ostróda  na
2022 r.”
2. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych, obowiązkach administratora oraz moich prawach.
Ponadto  oświadczam,  iż  podane  przeze  mnie  dane  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym
i prawnym. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Czytelny podpis

14

15

16

17
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20
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22
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24

25

26

27

28

29

30
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Pełnomocnik  projektu  (osoba  pełnoletnia) –  w  przypadku  gdy  wnioskodawcą  jest  osobą
niepełnoletnią (proszę o czytelne wpisanie wszystkich danych).
Podane informacje są tylko do wiadomości Urzędu Miasta w Ostródzie. 

PROSIMY O WYDRUKOWANIE DANYCH PEŁNOMOCNIKA NA ODRĘBNEJ KARCIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: Urząd
Miejski w  Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
24.  Tel.  89 642  94  00,  e-mail:  um@um.ostroda.pl w  celu  prowadzenia  dokumentacji  i  w  celach
informacyjnych  związanych  z  realizacją  procesu  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Ostróda  na
2022 r.”
2. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich
danych osobowych, obowiązkach administratora oraz moich prawach.

Ponadto  oświadczam,  iż  podane  przeze  mnie  dane  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  faktycznym
i prawnym.
 

Imię i nazwisko Dane do kontaktu Adres zamieszkania Podpis*

e-mail:

nr tel.:

Data i czytelny podpis pełnomocnika …………………..………………………………….

mailto:um@um.ostroda.pl
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RODO/Klauzula informacyjna
Na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1)
(dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana
dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany

przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail:
um@um.ostroda.pl).

2)  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30; e-mail
iodo@um.ostroda.pl..

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
-  realizacji procesu budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2022 rok, zgodnie z zapisem art. 6
ust.  1  lit.c  Ogólnego  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (RODO)  w  związku  
z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r.  
poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
-  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6
ust. 1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie  danych  osobowych.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,
(którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.  

4)    Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
w pkt. 3 (do 31 grudnia 2021 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa  oraz  Rozporządzenia  Prezesa  Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Okres  przechowywania  Pani/Pana  danych  osobowych  może  wynikać  także  z  terminów
dochodzenia  i  przedawnienia  roszczeń.  Po  ustaniu  lub  zakończeniu  przetwarzania,  Pani/Pana
dane osobowe zostaną usunięte.

5)    Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane:  organom  władzy  publicznej  oraz  podmiotom
wykonującym     zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym
podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Gminą  Miejską  Ostróda
przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest  Gmina  Miejska  Ostróda
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda. 

6)    Państwa  dane  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegać
profilowaniu.
7)   Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
8)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy  uzna,  że  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter  dobrowolny,
ale  ich  niepodanie  skutkuje  nieważnością  oddanego głosu  lub  złożonej  propozycji  projektu,  
a także nieważnością podpisu pod wnioskiem do budżetu obywatelskiego Miasta Ostróda na 2022
rok.
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