
  BUDŻET OBYWATELSKI WPROWADZONY PRZEZ RADĘ MIASTA 

OTWOCKA UCHWAŁĄ NR LXXV/590/18 

Formularz zgłoszeniowy projektu 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. w Otwocku 

UWAGA!  Formularz w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami.  

 

1. Projektodawca  

Imię i nazwisko  
 

PESEL            
 

Adres zamieszkania 

ulica  

  

Nr domu  Nr mieszkania  

    

Kod pocztowy   –    Otwock 

 

Telefon kontaktowy  
 

Adres e-mail  

Podanie adresu e-mail lub  telefonu kontaktowego jest obowiązkowe 

W przypadku niepodania adresu e-mail lub numeru telefonu, projekt nie zostanie 

rozpatrzony. 

2. Nazwa projektu  

 

 

3. Lokalizacja (adres, nr działki lub dokładne określenie miejsca realizacji zadania) 

 

 

4. Zasady ogólnodostępności (np.: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa) 

 

 

 

 

 

 

5. Szczegółowy opis projektu  



Zakres przedmiotowy zadania (dokładny opis, co ma zostać wykonane): 

 

 

 

 

6. Uzasadnienie realizacji projektu 

 

 

 

 

7. Szacunkowy kosztorys 
Należy uwzględnić poszczególne składowe/pozycje kosztorysowe zadania – np. koszty sporządzenia 

projektu, materiały, robocizna, zakup sprzętu, itp. 

 

Lp. Składowa zadania Koszt 

   

   

   

   

 SUMA  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym 

jest Prezydent Miasta Otwocka moich danych osobowych w celu przeprowadzenia  procedury głosowania w 

budżecie obywatelskim. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
Zapoznałam/em się z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Otwocka, są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie 

dostępnych rejestrów i ewidencji. Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 

informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

 

…………………………………………… 

        Podpis projektodawcy 

 

 

Wyrażam zgodę: ………………….................................... 
Podpis opiekuna prawnego/rodzica. Dotyczy mieszkańców, 

którzy nie ukończyli 18 roku życia 

 



8. Lista osób popierających projekt 

LP. Imię i Nazwisko 

 

 

MIASTO 

ZAMIESZKANIA 

Nr PESEL PODPIS* 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie 

moich danych 

osobowych dla 

potrzeb 

niezbędnych do 

przeprowadzenia 

Budżetu 

Obywatelskiego 

1.  OTWOCK             

2.  OTWOCK             

3.  OTWOCK             

4.  OTWOCK             

5.  OTWOCK             

6.  OTWOCK             

7.  OTWOCK             

8.  OTWOCK             

9.  OTWOCK             

10.  OTWOCK             

11.  OTWOCK             

12.  OTWOCK             

13.  OTWOCK             

14.  OTWOCK             

15.  OTWOCK             

16.  OTWOCK             

17.  OTWOCK             

18.  OTWOCK             

19.  OTWOCK             

20.  OTWOCK             

21.  OTWOCK             

22.  OTWOCK             

23.  OTWOCK             

24.  OTWOCK             

25.  OTWOCK             

26.  OTWOCK             

27.  OTWOCK             

28.  OTWOCK             

29.  OTWOCK             

30.  OTWOCK             

*Poparcie projektu obejmuje również zgodę na wszelkie niezbędne modyfikacje i poprawki wynikłe z weryfikacji 
projektu. 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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 (RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Otwocka 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu 

Obywatelskiego w Otwocku na 2019 rok 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i ewaluacji Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 rok 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie 

Obywatelskim w Otwocku na 2019 rok.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie 

Obywatelskim na 2019 rok. 

10) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą przekazywane żadnym  odbiorcom danych 

11) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  

będą profilowane 

Kontaktu  z  inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie Miasta Otwocka : iod@otwock.pl 
 

 

 


