Klauzula informacyjna dotycząca praw i obowiązków związanych z przetwarzaniem
danych osobowych podmiotów biorących udział w procedurze Budżetu
Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej
w głosowaniu na zadania ocenione pozytywnie i dopuszczone do konsultacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószkowa – edycja II 2019
Ja, niżej podpisany (-a) (podać dane rodzica/opiekuna prawnego)
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….………..……..……
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………..………
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym (podać dane małoletniej osoby

głosującej)

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..……………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..……
oraz wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu na projekty do Budżetu
Obywatelskiego Miasta Prószkowa – edycja II 2019, w tym na przetwarzanie jej/jego
danych osobowych na potrzeby głosowania nad propozycjami zadań do budżetu.

……….……………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

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)

