Lista poparcia projektu w Budżecie Obywatelskim Miasta Chorzów

Oświadczam, że popieram projekt: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Zgłoszony przez:
Do momentu złożenia wniosku administratorem danych osobowych jest
wnioskodawca. Od chwili złożenia wniosku w systemie elektronicznym BO
administratorem danych osobowych osób popierających wniosek staje się
Miasto Chorzów reprezentowane Prezydenta Miasta Chorzów.

Podpisując listę oświadczasz, że jesteś mieszkańcem Chorzowa
Lp. Imię i Nazwisko
1.

Podpis

2.
3.
4.
5.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
informuję, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane
przez Prezydenta Miasta Chorzów, z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32,
adres mailowy: iod@chorzow.eu
3. Podane dane będą przetwarzane w celu weryfikacji złożonego projektu w ramach
Budżetu Obywatelskiego, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją uchwały Rady Miasta
Chorzów nr XXXVIII/640/2021 z dnia16.08.2021r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów;

4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wyłonienia projektów do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego a następnie zarchiwizowane z godnie z kategorią
archiwalną.
5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym
zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na
podstawie zawartych umów i umów powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna,
obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów).
6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
8. Istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawy i sprostowania oraz
wnioskowania o ograniczenie przetwarzania.
9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istniej prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
10. Podanie danych jest niezbędne do poparcia projektu w Budżecie Obywatelskim Miasta
Chorzowa, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości poparcia projektu.

