P opierając propozycję zgłaszanego projektu, a tym samym wpisując się na poniższą listę poparcia dane osobowe przetwarzane będ ą zgodnie z art. 23, ust.1, pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2 018 r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6, ust. 1,
lit. a) Rozporządzenia P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych 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 w celu prawidłowego, zgodnie z prz yjętym Regulaminem
przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „ Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019” realizowanego przez Miasto Bełchatów, zweryfikowania
czy osoby popierające projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowad zenia postępowań wyjaśniających dotyczących
stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
Jestem uprawniona/uprawniony do udziału w poparciu zgłoszenia 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.
Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, 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 osoby popierające projekt są do tego uprawnione, a także w celu prowa dzenia postępowań
wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia wpisania się na listę poparcia dla 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 (zgodnie z RODO,
obowiązuje od 25 maja 2018 r.),
6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z RODO, obowiązu je od 25 maja 2018 r.),
7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na p odstawie 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
P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw arzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU ZŁOŻONEGO W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO BEŁCHATOWA
Tytuł projektu:
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, iż popieram niniejszy projekt, ukończyłem/am 16 rok życia oraz zamieszkuję pod
wskazanym przeze mnie adresem, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
Lp.
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Podpis:
97-400 Bełchatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Imię i Nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców

P opierając propozycję zgłaszanego projektu, a tym samym wpisując się na poniższą listę poparcia dane osobowe przetwarzane będ ą zgodnie z art. 23, ust.1, pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2 018 r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6, ust. 1,
lit. a) Rozporządzenia P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych 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 w celu prawidłowego, zgodnie z prz yjętym Regulaminem
przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „ Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019” realizowanego przez Miasto Bełchatów, zweryfikowania
czy osoby popierające projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowad zenia postępowań wyjaśniających dotyczących
stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
Jestem uprawniona/uprawniony do udziału w poparciu zgłoszenia 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.
Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, 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 osoby popierające projekt są do tego uprawnione, a także w celu prowa dzenia postępowań
wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia wpisania się na listę poparcia dla 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 (zgodnie z RODO,
obowiązuje od 25 maja 2018 r.),
6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z RODO, obowiązu je od 25 maja 2018 r.),
7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na p odstawie 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
P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw arzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU ZŁOŻONEGO W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO BEŁCHATOWA
Tytuł projektu:
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, iż popieram niniejszy projekt, ukończyłem/am 16 rok życia oraz zamieszkuję pod
wskazanym przeze mnie adresem, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
Lp.
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Podpis:
97-400 Bełchatów
19.
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Imię i Nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców

P opierając propozycję zgłaszanego projektu, a tym samym wpisując się na poniższą listę poparcia dane osobowe przetwarzane będ ą zgodnie z art. 23, ust.1, pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2 018 r. poz. 138), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 6, ust. 1,
lit. a) Rozporządzenia P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz nych 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 w celu prawidłowego, zgodnie z prz yjętym Regulaminem
przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „ Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa na rok 2019” realizowanego przez Miasto Bełchatów, zweryfikowania
czy osoby popierające projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowad zenia postępowań wyjaśniających dotyczących
stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
Jestem uprawniona/uprawniony do udziału w poparciu zgłoszenia 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.
Jednocześnie, oświadczam i przyjmuję do wiadomości, 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 osoby popierające projekt są do tego uprawnione, a także w celu prowa dzenia postępowań
wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu,
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia wpisania się na listę poparcia dla 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 (zgodnie z RODO,
obowiązuje od 25 maja 2018 r.),
6) przysługuje mi prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych (zgodnie z RODO, obowiązu je od 25 maja 2018 r.),
7) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na p odstawie 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
P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw arzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU ZŁOŻONEGO W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO BEŁCHATOWA
Tytuł projektu:
(pole obowiązkowe)
Oświadczam, iż popieram niniejszy projekt, ukończyłem/am 16 rok życia oraz zamieszkuję pod
wskazanym przeze mnie adresem, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
Lp.
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Podpis:
97-400 Bełchatów
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Imię i Nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców

