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              Załącznik nr 2  

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

w Brodnicy 

 
Lista poparcia projektu do Budżetu Obywatelskiego/Młodzieżowego 

Budżetu Obywatelskiego* Miasta na rok  2020 

 

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

(tytuł projektu) 

Podpisanie niniejszej listy jest równoznaczne z: 

1) udzieleniem poparcia ww. projektowi, 

2) zapoznaniem się z klauzulą informacyjną wydaną na podstawie art. 13 RODO. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) – tzw. RODO z 

dnia 27 kwietnia 2016r. podpisując niniejszą listę wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Burmistrza Brodnicy (administratora danych osobowych) w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do 
Budżetu Obywatelskiego. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE PROJEKTU 
 DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (87-300),                

ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564982626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz Brodnicy. Urząd 

Miejski,   z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji 

Burmistrza Brodnicy. 

Burmistrz Brodnicy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod      

nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do Budżetu 
Obywatelskiego, na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a - RODO. Realizacja tych obowiązków 

odbywa się w oparciu   o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) – tzw. RODO z 

dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy    z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta upoważnieni                  

do załatwienia zgłoszenia oraz radni Rady Miejskiej w Brodnicy.   

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej,          

w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących    te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – 

kolejno nr 1, nr 2  i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum. 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                  

że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 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) – tzw. RODO z dnia 27 kwietnia 2016r., ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą 

profilowane. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


