Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.114.2020
Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 17 marca 2020 r.

LISTA POPARCIA
zadania do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego
w roku budżetowym 2021

Nazwa zadania:
………………………………………………………………………………………………………………….
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Udzielając poparcia niniejszemu zadaniu wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
procedowania Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –
(Dz. U. 2018 poz. 1000).
Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta Chrzanowa,
tel.: 32 75 85 152, adres e-mail: sekretariat@chrzanow.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia głosowania na zweryfikowane pozytywnie zadania
zgłoszone przez mieszkańców Gminy Chrzanów do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe ujęcia Pani/Pana głosu w wynikach głosowania.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dokumentacja związana z ustaleniem zadań Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego jest przechowywana w Biurze Promocji, Kultury
i Sportu i podlega archiwizacji na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

Oświadczam, że popieram niniejszy projekt oraz zamieszkuję
Gminę Chrzanów, co poświadczam własnoręcznym podpisem:
LP.
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