
LISTA POPARCIA 
DLA PROJEKTU SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

Tytuł projektu: ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Ja, niżej podpisana / y wyrażam poparcie dla niniejszego projektu:

LP Imię i nazwisko Adres Podpis



Lista powinna zawierać podpisy poparcia co najmniej 10 osób, mieszkańców Szczecina.

Oświadczam, że zostałam/em  poinformowany, że zgodnie  z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE) - RODO*:
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina Miasto Szczecin - Urząd 

Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.
pl  2. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin. 
Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajo-
wej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.

3.  Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności złożenia projektu 
do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz Uchwała Nr 
V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia za-
sad i trybu przeprowadzana Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437).

5. Pani/Pana dane zostały przekazane przez Lidera/Liderkę projektu do Szczecińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana da-
nych:

 1) dane kontaktowe osoby;
 2) dane identyfikujące osobę.
7.  Pani/Pana dane  osobowe będą udostępniane Administratorowi danych oraz firmie 

dostarczającej usługę udostępnienia elektronicznego systemu internetowego do 
kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu etapów realizacji Szcze-
cińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

9. Osoba, które dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - na zasa-
dach określonych w RODO*.

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem.

11. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania.

12. Podanie danych jest dobrowolne.

* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 rozporzą-
dzenie  o ochronie danych) opublikowanego w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z 
dnia  2018.05.23.


