ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO PRZEZ OSOBĘ MAŁOLETNIĄ
W PROCESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PRUSZKOWIE – V EDYCJA 2021 r.

Ja, niżej podpisana/podpisany1 …...……………………………………………………….…………., zamieszkała/-ły
……..……………………………...................................................……………, oświadczam, że jestem opiekunem prawnym
małoletniej/małoletniego3 (proszę podać imię i nazwisko dziecka)
….........................................................................................................................., zamieszkała/-ły1
………………………………………………………………………………………………………………………………………, oraz wyrażam zgodę*
na jej/jego1 uczestnictwo (głosowanie na zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego)
w procesie Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – V Edycja 2021 r., w tym na przetwarzanie danych osobowych
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – V Edycja
2021 r., na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a 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 z 2016 r. L 119)*.

*KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 z 2016r. L 119) – RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Pruszkowa z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków.
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo Osoby w procesie
realizacji Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie – V Edycja 2021 r..
3.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie - V Edycja
2021 r. w związku z Uchwałą Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego i nie będą przekazywane
innym odbiorcom oraz przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne.
4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia danych, do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkaniu na terenie Pruszkowa, są
zgodne
z
aktualnym
stanem
faktycznym
oraz
że
zapoznałam/zapoznałem1
się
z warunkami uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim 2021. Jestem świadomy/świadoma1 możliwości weryfikacji
zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, ewidencji
lub innych danych.
Pruszków dn. ……………………………….

………………………………………………………………
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

1

Niewłaściwe skreślić

