
LISTA MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIŃCA POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ 

PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIŃCA 

 

TYTUŁ PROJEKTU (zgodny z tytułem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym): 

 

 

 

 

Wpisując się na poniższą listę poparcia: 

1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Lublińca. 

2. Popieram inicjatywę realizacji wyżej wskazanego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. 

3. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

4. Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację propozycji projektu oraz łączenie go  

z innymi zadaniami w toku oceny albo całkowite wycofanie tej propozycji przez wnioskodawcę. 

 

 

UWAGA:  

1. Wnioskodawca nie wpisuje się na poniższą listę. 

2. Należy wypełnić czytelnie. 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby popierającej 

projekt 
Miejsce zamieszkania Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – 

BUDŻET OBYWATELSKI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO” (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr. 119, str. 1), informujemy, iż do momentu złożenia 

propozycji projektu administratorem danych osobowych jest Wnioskodawca. Od momentu złożenia 

propozycji projektu za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1 Uchwały Nr 

566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r., administratorem danych osobowych 

osób popierających wniosek staje się Burmistrz Miasta Lublińca i od tego momentu: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą  

w Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: iod@lubliniec.pl, tel. 34 3530100 wew. 157, adres do korespondencji: 42-700 

Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1. lit. e RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi), art. 5a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 

566/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego (Dz. 

Urz. Woj. Śl. z 2022, poz. 4691). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Lublińcu - członkowie 

Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego powołanego przez Administratora, dostawcy usług 

informatycznych, którzy przetwarzać będą dane na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym, przez okres określony  

w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 

wykonawczych tej ustawy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO); 

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 

ust. 3 RODO); 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO; 

8. Na działania Administratora związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne dla uczestnictwa  

w realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


