UWAGA – Osoby niepełnoletnie głosują za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
(konieczne wypełnienie jest oddzielnej pisemnej zgody; w tym przypadku na formularzu głosowania wpisuje
się dane osoby niepełnoletniej natomiast podpis składa rodzic/opiekun prawny.

Formularz głosowania
nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Prószkowa na rok 2019
Pouczenie:
•
Odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X przy wybranej propozycji zadania
•
Nieważność głosu powoduje:
- nie postawienie lub postawienie znaku X w więcej niż jednym polu;
- nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól ankiety;
- nieczytelne wypełnienie ankiety;
- nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- oddanie głosu więcej niż jeden raz;
- oddanie głosu przez osobę nie będącą mieszkańcem Prószkowa.

LP.

NAZWA ZADANIA

WYBÓR

1.

Wymiana pokrycia dachowego (380 m² ) wraz z niezbędną naprawą
więźby dachowej w domu parafialnym (dawniej salce katechetycznej)
przy ulicy Wojciecha Korfantego w Prószkowie (dz. na 1025) należącego
do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego w Prószkowie.

2.

Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku rodzinnego

3.

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci oraz Koncert Świąteczny
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kaprys

Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów
biorących udział w procedurze Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019
Zgodnie z 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, zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Prószkowa z siedzibą przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków, adres
e-mail: ug@proszkow.pl, tel. 77/40-13-700;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO, w celu
przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019;
3) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie: adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony
Danych, 46-060 Prószków ul. Opolska 17, adres e-mail: iod@proszkow.pl, tel. 77/40-13-718;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani /Pana danych osobowych;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana – narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; brak podania danych osobowych skutkuje odmową udziału
w konsultacjach w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019;
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych w przypadkach przewidzianych w obowiązujących
przepisach prawa (w tym organom kontroli i ochrony prawa);
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, iż podane przez mnie dane są prawdziwe. Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z przedstawioną powyżej klauzulą
informacyjną RODO dotyczącą praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych i wyrażam
zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Burmistrza Prószkowa, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,
w celach i na zasadach określonych w przedstawionej klauzuli informacyjnej, zgodnie z przepisami 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.

…………………………………………………
(data i czytelny podpis)

Uwaga: Formularze można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel urnie lub przesłać na adres: Urząd Miejski
w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w wyznaczonym terminie konsultacji (decyduje faktyczna data wpływu).

