
         

 

Formularz zgłaszania pomysłu na zadanie w procesie konsultacji społecznych  

pn. „Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach na rok 2020”. 

Nazwa pomysłu: 

Imię i Nazwisko Adres do kontaktu  Telefon 

E-mail 

(podanie adresu e-mail nie jest 

obowiązkowe)  

Nazwa Osiedla:  

Opis pomysłu i cel jego realizacji 

 

 

 

Wskazanie lokalizacji pomysłu poniżej lub w formie załącznika 

(konieczne jest wskazanie lokalizacji pomysłu na mapie – wystarczające np. na mapie internetowej)  

 

OŚWIADCZENIA: 

 Na podstawie art.6 ust.1 lit. e ogólnego 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, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

Imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email, przez Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 

 Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w 

procesie konsultacji pn.” Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych 

 w osiedlach na rok 2020”. 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda może być wycofana w 

każdym czasie. 

 Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 



         

 

 

 

Data i podpis ………………………………………………………….  

 

 

 Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobach przetwarzania moich 

danych osobowych 

 Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym.  

Klauzula informacyjna 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  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, zwane dalej: RODO),  informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w 

Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-

gornicza.pl   

 Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani 

Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,  tel. 

(32)295 67 34. 

 Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych 

pn.” Partycypacyjne wypracowanie pakietów rewitalizacyjnych w osiedlach na rok 2020” na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki 

organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa . 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego 

Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez 

okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

 ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone 

zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego . 

 Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub 

podpisać umowy. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

 

 

mailto:iodo@dabrowa-gornicza.pl


         

 

Załącznik do pomysłu (dodatkowe informacje)   

UWAGA ! ZAŁĄCZNIK NIE JEST OBOWIĄZKOWY (np.: dodatkowy opis, szacunkowy koszt, szkic, 

zdjęcia, itp.- poniżej lub na dołączonych dokumentach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


