Formularz zgłoszeniowy
propozycji projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Uwagi:
1. Wypełnienie punktów od 1-7 jest obowiązkowe wraz z oświadczeniem "zgoda na przetwarzanie danych osobowych".
Niewypełnienie jednego z punktów od 1-7 powoduje, iż projekt nie będzie rozpatrywany.
2.Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji projektu wraz z listą poparcia mieszkańców przesyła się pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
lub składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski" (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 18:00).
Proszę zadbać o to, aby tytuł projektu nie był opisem tylko konkretnie sprecyzowaną nazwą zadania oraz aby zawierał nie więcej
1. Tytuł i rodzaj ("twardy"/"miękki") projektu
niż 150 znaków. Proszę wskazać również na rodzaj projektu tj. "twardy" lub "miękki".

2. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu Proszę opisać miejsce albo obszar na jakim ma być realizowany projekt. W celu dokładnego wskazania lokalizacji (np. nr działki) można
skorzystać z aplikacji GEOPORTAL BEŁCHATÓW znajdującej się na stronie www.gis.belchatow.pl

3. Opis projektu Proszę przedstawić krótki opis projektu oraz poszczególne działania przewidywane przy realizacji zadania.
W przypadku „projektów miękkich” należy również wypełnić rubrykę Harmonogram - opis projektu musi być spójny z harmonogramem.

Harmonogram
Lp.

Należy uwzględnić wszystkie działania wpisane w rubryce Opis projektu ze wskazaniem na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia każdego z nich.

Nazwa działania
(tożsama z nazwą działania wskazanego w rubryce Opis projektu)

Planowany termin rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych działań.
Termin rozpoczęcia – termin zakończenia (np.
marzec – kwiecień)

4. Uzasadnienie

Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego projekt powinien być
zrealizowany i w jaki sposób będzie służył mieszkańcom.

5. Beneficjenci projektu

Proszę wskazać jaka/ie grupa/y mieszkańców skorzysta/ją na realizacji projektu z uwzględnieniem liczby beneficjentów projektu.

6. Szacunkowe koszty projektu Proszę wskazać szacunkowe koszty realizacji projektu.

Koszt:
Kontakt

7. Kontakt do pomysłodawców

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Nr telefonu

e-mail

1.
2.
3.
4.

5.

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe) (m. in.: zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje, kosztorys, inne)
Zgodnie z art. 23, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019” realizowanego
przez Miasto Bełchatów.
Oświadczam, że:
1) zgodnie z moją najlepszą wiedzą, wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym propozycji projektu oraz załącznikach, w tym dane zawarte w załączniku stanowiącym
listę poparcia dla propozycji projektu są prawidłowe,
2) jestem uprawniona/y do udziału w zgłaszaniu propozycji projektu poprzez fakt zamieszkania na terenie Miasta Bełchatowa oraz ukończenia 16 roku życia, a wszystkie dane są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) z chwilą złożenia projektu zrzekam się nieodpłatnie na rzecz Miasta Bełchatowa całości praw autorskich majątkowych wraz z prawami zależnymi do projektu, na następujących polach
eksploatacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą znaną techniką,
b) publiczne odtwarzanie,
c) wykorzystywanie w materiałach promocyjnych Miasta Bełchatowa,
4) wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych zawierających imię i nazwisko jako Pomysłodawcy projektu w Internecie na stronach internetowych: www.belchatow.pl,
www.decydujemy.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym Miasta Bełchatów facebook oraz w publikacjach. Wyłącznie w tych celach, dane mogą zostać udostępnione innym
podmiotom, w tym: prasie, radio, telewizji.
Jednocześnie zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, o tym że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, dane kontaktowe: nr tel. 044/ 733 51 16, adres e-mail um@belchatow.pl,
2) podane dane będą przetwarzane w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji Budżetu Obywatelskiego, a ich niepodanie uniemożliwia takie uczestnictwo,
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 (zgodnie z RODO, obowiązuje od 25 maja
2018r.).
6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z RODO, obowiązuje od 25 maja 2018 r.).
7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem (zgodnie z
RODO, obowiązuje od 25 maja 2018 r.),
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 - (obowiązuje od 25 maja 2018 r.).

.....................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców

