
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  
Budżetu Obywatelskiego  
Powiatu Piaseczyńskiego 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W GŁOSOWANIU NA PROJEKTY DO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2021 

 

 Ja, niżej podpisany / podpisana (należy podać imię/imiona i nazwisko): 

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

Zamieszkały / zamieszkała (należy podać nazwę gminy i miejscowość): 

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

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym (imię/imiona i nazwisko osoby małoletniej): 

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

zamieszkałego / zamieszkałej (należy podać nazwę gminy i miejscowość): 

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

oraz że wyrażam zgodę na udział ww. osoby małoletniej w głosowaniu na projekty w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2021 i na przetwarzanie danych 

osobowych tej osoby na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego na rok 2021.  

Na podstawie art. 6 ust. 1 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu udziału w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego na rok 2021 małoletniego będącego pod moją opieką.  

Zostałam(-em) poinformowana(-y) o przysługującym mi prawie do cofnięcia wyrażonej przeze mnie 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.  

Oświadczam także, iż zapoznałam(-em) się z treścią uchwały nr …………………….  

Jestem również świadoma(-y) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji 

i składania nieprawdziwych oświadczeń.  

 

…………………………………………………..  

Podpis opiekuna prawnego 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z 

GŁOSOWANIEM NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie 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 (zwane 

dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

ochronadanych@piaseczno.pl   

3.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody w celu przyjęcia głosu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego, złożonego przez znajdującego się pod Pani/Pana opieką małoletniego. Ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

4. Informacje o przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą zostać przekazane podmiotowi 

zewnętrznemu będącemu dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org i mogą być przekazywane 

innym podmiotom i organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane do momentu ustania celowości ich przetwarzania i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji; 

6. Informujemy, że w odniesieniu do przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do: żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania zgodnie z art. 15-18 RODO. 

7. W przypadku uznania, że przekazane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób 

niezgodny z przepisami prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych mającego siedzibę w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie 

głosu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego, złożonego przez 

małoletniego znajdującego się pod Pani/Pana opieką. 

9. W odniesieniu do przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 


