Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……………..
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia ……………………….

Formularz zgłoszenia zadania
do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego
- edycja ………… rok
1. Dane zgłaszającego
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
(dzień-miesiąc-rok)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

2. Podstawowe informacje
1) Tytuł zadania

2) Miejsce lokalizacji zadania oraz pula, z której ma być realizowane zadanie
(adres, numer ewidencyjny działki)

3) Opis projektu (do 2 tys. znaków)

4) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (do 500 znaków)

3. Koszt realizacji zadania
1) Szacunkowy kosztorys
Rodzaj działań

Lp.

Koszt brutto [zł]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ogółem

2) Szacunkowy roczny koszt utrzymania efektu realizacji zadania
(wypełnić, jeżeli projekt będzie generował koszty utrzymania w kolejnych latach)

4. Wykaz załączników
o Lista osób popierających zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Powiatu
Przasnyskiego – edycja …….… rok,
o …………………………………………………………………………………………..
o …………………………………………………………………………………………..
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70,
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt
z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.

3.

4.

5.
6.

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Starostwa
Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo
do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Powiatu
Przasnyskiego.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią dokumentu „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego” i akceptuję jego postanowienia.
…………………...
(miejscowość, data)

………………………….
(czytelny podpis projektodawcy)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby małoletniej składającej projekt,
która w momencie składania wniosku nie ukończyła 18. roku życia
Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70,
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt
z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.

3.

4.

5.
6.

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Starostwa
Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie:
3) art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo
do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią dokumentu „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego” i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby składającej niniejszy projekt w ramach Budżetu
Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego i akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w procedurze
Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok ……..
…………………...
(miejscowość, data)

………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

