…………………………………
(miejscowość, data)

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w konsultacjach społecznych projektu
„Budżet Obywatelski 2020” na terenie miasta Żukowo

Ja, niżej podpisana(y) …………………………………………………………………………………
zamieszkała(-y)…… ……………………………………………………………………………….….
oświadczam,

że

jestem

przedstawicielem

ustawowym/opiekunem

prawnym……………………………………………………………………………zamieszkałej(ego)
…………………………………………………………………………………………..…………,
oraz że wyrażam zgodę na jej/jego1udział:
w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 na terenie miasta Żukowo1.
w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020 na terenie miasta Żukowo 1.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH I OSOBY MAŁOLETNIEJ
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż:
1. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016
r. L 119/1);
2) §16 ust.1 Uchwały Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26.03.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami
Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. 2019, poz. 1957)
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niepotrzebne skreślić.

2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest GminA Żukowo
Osobowych
- adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
- e-mail: budzetobywatelski@zukowo.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UGZUKOWO/SkrytkaESP
- tel .+ 48 58 685 83 00

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania Twoich
danych osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
- e-mail: iod@zukowo.pl
- tel. +48 58 685 83 25
Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia na terenie Miasta
Żukowo konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2020”

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, następnie
Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe
będą przetwarzane przez Burmistrza Gminy Żukowo przez 25 lat od stycznia
Okres przechowywania Twoich kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy, a następnie zostaną przekazane
danych osobowych
do Archiwum Państwowego , gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych
Przysługują Ci następujące
prawa związane z
przetwarzaniem danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Odbiorcami Twoich danych będą też podmioty
współpracujące z Gminą Żukowo na podstawie zawartych umów powierzenia
danych. W przypadku mieszkańców popierających projekt, zdanie drugie nie
ma zastosowania.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania do usunięcia danych,
- prawo do sprzeciwu.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Informacja dodatkowa

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
uczestnictwo w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

……………………………..
Podpis opiekuna prawnego

