BUDŻET OBYWATELSKI 2023
LISTA POPARCIA PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO
zgłoszonego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Sokółka 2023
TYTUŁ PROJEKTU:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
WNIOSKODAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym projektem oraz popieram go
jako przedsięwzięcie, które powinno zostać sfinansowane przez Gminę Sokółka
z budżetu na rok 2023.
1/ Ja niżej podpisany/a, oświadczam, iż na podstawie art. 7 ust. 1 RODO,
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*
na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Burmistrz Sokółki, moich danych
osobowych, danych osobowych mojego dziecka lub podopiecznego, w celu poparcia projektu
przedsięwzięcia proponowanego przez wnioskodawcę , a rozpatrywanego w ramach budżetu
obywatelskiego w Gminie Sokółka
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt.11 RODO,
2/ W przypadku osób poniżej 18 roku życia podpis składa opiekun prawny,
3/ W celu ochrony danych osobowych osób wpisujących się na listę poparcia przy zbieraniu
podpisów należy stosować maskownice (nakładki) zapewniające ochronę danych osobowych,
4/ Za ochronę danych osobowych do momentu przekazania listy poparcia projektu do Urzędu
Miejskiego w Sokółce odpowiada wnioskodawca.
5/ Urząd Miejski w Sokółce nie ponosi odpowiedzialności za inne niż przewidziano w
procedurze budżetu obywatelskiego Gminy Sokółka, wykorzystanie danych osobowych
gromadzonych na liście poparcia przez osoby zbierające poparcie dla swoich projektów.
* - niepotrzebne skreślić
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Uwaga. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla projektu i zgody na jego
późniejszą zmianę na zasadach określonych w regulaminie budżetu obywatelskiego Gminy Sokółka

Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO)– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/
podopiecznego jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100
Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: kancelaria@sokolka.pl
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85
711 09 00,
e-mail: iod@sokolka.pl
3/ Pani/ Pana dane osobowe/ dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego j będą przetwarzane w
celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka, obejmującej w szczególności
etap składania projektów, a następnie głosowania na nie.
4/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana
dziecka/ podopiecznego jest art. 6 ust.1 lit a) RODO, osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych/ danych osobowych dziecka/ podopiecznego. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przewarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
5/ Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji ww. celu tj. zakończenia procedury budżetu obywatelskiego Gminy
Sokółka, lub wycofania zgody w zakresie realizacji celu, a następnie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych – przez okres
25 lat.
6/ Odbiorcami Pani/Pana danych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które
przetwarzają je na zlecenie Administratora, tzw. podmiotem przetwarzającym.
7/ W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/
podopiecznego, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
8/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9/ W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie
przekazuje Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego do
państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

