Załącznik Nr 2 do Regulaminu

LISTA POPARCIA
DLA PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU TORUŃSKIEGO NA

NAZWA PROJEKTU:
PULA:

ROK

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

POWIATOWA*

WNIOSKODAWCA:

…….……

LOKALNA* - GMINA

…………………………………………..………………………………..

* - PODKREŚL WŁAŚCIWE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

UWAGA: Wnioskodawca wypełnia pierwszą część klauzuli informacyjnej znajdującej się pod tabelą

UWAGA OSOBY POPIERAJĄCE PROJEKT:
Przed wpisaniem się na listę poparcia proszę o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych znajdującymi się pod tabelą. Składając
podpis na liście poparcia oświadczacie Państwo jednocześnie, że zapoznaliście się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w
związku z procedurą budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
Powiat toruński nie ponosi odpowiedzialności za inne niż przewidziano w Regulaminie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego wykorzystanie danych
osobowych gromadzonych na liście poparcia przez osoby zbierające poparcie dla swoich projektów.
Proszę wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami

Lp.
1.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wymagana liczba osób popierających projekt (do grupy osób popierających projekt nie wlicza się wnioskodawcy):
1) w puli lokalnej

a) dla miasta Chełmży – 10,
b) dla gminy Chełmża – 8,
c) dla gminy Czernikowo – 8,
d) dla gminy Lubicz – 10,
e) dla gminy Łubianka – 6,

f) dla gminy Łysomice – 8,
g) dla gminy Obrowo – 10,
h) dla gminy Wielka Nieszawka – 3,
i) dla gminy Zławieś Wielka – 10;

2) w puli powiatowej – 15.

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt i przetwarzających dane osób popierających ich projekt
Część I.
Podpisując listę poparcia dla projektu pn.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w niej zawartych.
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie: ………………………..…………………………………………………….……………………….…….
(dane osoby, który zbiera podpisy poparcia pod projektem)
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ….-….. …………………., ul. ……………………, e-mailowo:
..............@.................pl, telefonicznie 56 ……………..
Część II.
1.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. Twojej zgody w celu poparcia projektu przedsięwzięcia
proponowanego przez administratora, a rozpatrywanego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
2.
Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu, który będzie rozpatrywał
wnioski dotyczące budżetu obywatelskiego, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, danych osobowych, ale

3.
4.

5.

6.
7.
8.

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoja dane osobowe także będą ujawnione współpracownikom administratora w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez nich czynności dotyczących projektu.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym,
jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania przez administratora, nie dłużej jednak niż do dnia
określonego przez Starostę Toruńskiego jako ostateczny termin do złożenia wniosku w urzędzie lub zostaną do tego dnia usunięte przez administratora.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej
cofnięciem.
Podanie Twoich danych jest dobrowolne i opiera się na Twojej zgodzie, możesz ją wycofać w każdym momencie. Jeżeli odmówisz podania Twoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu jakim jest uzyskanie poparcia projektu budżetu obywatelskiego
i może skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku z budżetu obywatelskiego.
Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

