
Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU 
do zrealizowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego 

 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

 
Adres 

 

Trzy ostatnie cyfry PESEL  

 
Kontakt 

Nr telefonu: 

 

Adres e-mail: 

RODZAJ PROJEKTU 

 
          Projekt mały do 17.500 zł 

 
Projekt duży powyżej 17.500 zł 

TYTUŁ PROJEKTU 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

 
 

 

 

LOKALIZACJA PROJEKTU 
(wskazane jest dołączenie dokumentacji obrazującej usytuowanie w terenie projektu) 

 
 

 

 

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU 

 
 

 

SZACOWANY KOSZT PROJEKTU/KOSZTORYS 

 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. LISTA POPARCIA (załącznik obligatoryjny) 

2. 

3. 

4. 

Oświadczam, iż wszystkie podane w Formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- OSOBA ZGŁASZAJĄCA PROJEKT 



Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja procedury zgłaszania projektu 
w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy oraz przeprowadzania stosownych konsultacji ,a także głosowana  jest 
Gmina Miasto i Gmina Gniew reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, adres e-
mail: sekretariat@gniew.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  iod@gniew.pl    lub pisemnie na adres 
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze zgłoszeniem projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 
dany rok budżetowy oraz przeprowadzeniem  stosownych konsultacji  społecznych, a także  przeprowadzeniem głosowania. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U 2022 poz. 559 ze zm.) oraz  uchwałą  Rady Miejskiej w Gniewie nr LI/ 444/22 w sprawie 
wymagań jakie powinien spełniać projekt Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celu, o którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres 5 lat oraz w celach archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego 
wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. 

6) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 
członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj.  dostawca usług 
informatycznych w zakresie systemów ewidencyjnych, dostawca usług informatycznych w zakresie hostingu poczty mailowej 
w przypadku korespondencji prowadzonej droga elektroniczną, dostawca usług brakowania dokumentacji. Ponadto dane osobowe 
są ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa . 

7) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

10)Podanie przez Państwa  danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, 
o którym mowa w punkcie 3. 
 
 
 

CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO FORMULARZ 

 
 

             ………………………………………………………………………………... 

                                                          / imię i nazwisko/ 
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