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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO REALIZACJI W RAMACH 
5. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W RADOMSKU NA ROK 2020

1. Nazwa projektu

2. Miejsce realizacji projektu (adres  w tym dane  właściciela lub zarządcy terenu)

3. Opis projektu 
(opis tego, co zostanie zrealizowane w ramach projektu)
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4. Uzasadnienie realizacji projektu 
(jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy;  uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - 
dlaczego powinien być zrealizowany)

5. Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań
(do kogo kierowany jest projekt, kto będzie mógł korzystać z działań zrealizowanych w jego ramach, 
zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców)

6. Szacunkowe koszty realizacji projektu:

a) …..........................................

b) …..........................................

c) …..........................................

d) ….........................................

Razem: 
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7. Przewidywane  koszty eksploatacji i utrzymania projektu  (w ujęciu jednego roku) 
np. koszty energii, wody, sprzątania, konserwacji itp.

Eksploatacja i utrzymanie Przewidywany koszt 

1

2

3

4

...

Ogółem 

8. Informacje o autorze projektu

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

 ( ulica, numer domu,
mieszkania)

Numer telefonu

Adres e-mail

9. Załączniki obowiązkowe

Nazwa załącznika
Proszę zaznaczyć  

jeśli dotyczy

Lista mieszkańców miasta popierających projekt (wymagana w każdym 
projekcie)
Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo małoletniego w procesie 
wdrażania Budżetu Obywatelskiego ( jeśli dotyczy)
Zgoda na dysponowanie terenem ( zarządcy terenów miejskich) 
(jeśli dotyczy)

10. Załączniki dodatkowe (nieobowiązkowe)

Nazwa załącznika
Proszę zaznaczyć

jeśli dotyczy

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu 
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Zdjęcia dotyczące projektu

Ekspertyzy

Inne

Oświadczenia o wyrażeniu zgody

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez 
miasto Radomsko, w celu przeprowadzenia 5. edycji Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Rozporządzeniem  
Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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). 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
pozostawienie projektu bez rozpatrzenia.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3) Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką miasta Radomsko 

Radomsko,dnia ......................                                    .......................................
                                                                                     (czytelny podpis autora projektu) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie wymagające zgody) 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miasto Radomsko  reprezentowane przez Prezydenta Miasta Radomska z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko.

Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email u.radomskoi.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator – Gminy Miasta Radomska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email abi@radomsko.pl, lub 
telefonicznie 446854491. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia 5. edycji Budżetu Obywatelskiego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Radomsko,dnia ......................                                    .......................................
                                                                                     (czytelny podpis autora projektu)


