Oświadczenie osoby popierającej zadanie - każda osoba popierająca wypełnia osobne oświadczenie.

OŚWIADCZENIE
POPIERAM projekt o nazwie:

do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola w 2020 roku.
Lp.

Imię i Nazwisko
osoby popierającej

Adres zamieszkania w
Opolu osoby
popierającej
(ulica, numer domu)

Data urodzenia
osoby popierającej

Data urodzenia
opiekuna prawnego osoby
popierającej*

1.
* Dotyczy osób niepełnoletnich
Potwierdzam prawdziwość podanych przez mnie danych osobowych oraz, że jestem mieszkańcem Opola.

…………………………………………….
Podpis osoby popierającej

…………………………………………
Podpis opiekuna prawnego osoby popierającej

Klauzula informacyjna przy pozyskiwaniu danych od osoby, której dane dotyczą
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Rynek-Ratusz, 45-015 Opole,
adres e-mail: urząd@opole.pl; tel. 77 45 11 800;
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz:
e-mail: iod@um.opole.pl; tel. 77 45 11 328;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
wyłącznie w celu oddania głosu na wniosek o realizację zadania publicznego w ramach VI edycji Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania VI edycji Budżetu Obywatelskiego na
rok 2020, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało
niemożliwością poparcia wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach VI edycji Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020.
9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

