
Załącznik nr 3. 
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Miasta Bochnia 

Lista poparcia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Nazwa projektu: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia jest Urząd 

Miasta Bochnia, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Bochnia, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z chwilą 

przedłożenia kompletnego formularza projektu do Urzędu Miasta Bochnia; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bochnia: e-mail: iod@um.bochnia.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt a, e 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); 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, jako akta kategorii „A”, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt; 

6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania; 

7. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku kwestionowania 

prawidłowości danych; 

8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem poparcia 

dla projektu. 

 

Oświadczenia: 

✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Gminę Miasta Bochnia, 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bochnia z siedzibą w Urzędzie Miasta Bochnia: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 
32-700 Bochnia w celu zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. 

✓ Oświadczam, iż wszystkie podane w informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
✓ Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na ewentualną modyfikację, łączenie z innymi zadaniami albo 

wycofanie powyższego projektu przez jego zgłaszającego lub przez Urząd Miasta Bochnia.    
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