
Załącznik Nr 3 do Zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Formularz propozycji projektu

Imię 
i nazwisko 
zgłaszającego
Adres 
zamieszkania:

Miejscowość:

Ulica:
5 ostatnich 
cyfr PESEL * * * * * *

Nr domu: Nr mieszkania: 
Nr tel.: E-mail: 

Tytuł projektu

Wartość projektu wg oceny wnioskodawcy.

Streszczenie projektu
Proszę w kilku zdaniach opisać czego projekt dotyczy.

Uzasadnienie realizacji projektu.



Załączniki do projektu:
Do formularza, można dołączyć dodatkową dokumentację, pomocną przy jego weryfikacji np. zdjęcia, szkice 
sytuacyjne, plany, kosztorysy.
1. …...................................................................................................................................

2. …...................................................................................................................................

3. …...................................................................................................................................

4. …...................................................................................................................................

5. …...................................................................................................................................
Oświadczenia:

•Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności 
danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Gminy Błonie, czyli Budżetu Obywatelskiego.
•Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym wraz z załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.
•Z chwilą złożenia projektu Pomysłodawca zrzeka się na rzecz Gminy Błonie całości praw autorskich majątkowych do 
projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

Podpis składającego formularz:

Formularz należy złożyć w terminie do 31 lipca 2019 r.

• pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

• osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pok. 1

• za pomocą poczty elektronicznej na adres: bo@um.blonie.pl -  pod warunkiem, że formularz oraz lista
poparcia będzie stanowiła skan oryginalnych dokumentów.

Wykaz osób popierających zgłoszenie propozycji projektu.

Tytuł projektu

Oświadczam, że popieram zgłoszenie propozycji realizacji niniejszego projektu:

lp. imię i nazwisko adres podpis
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Zgodnie z art. 13 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 , informujemy iż:

a) administratorem  danych  osobowych  jest  Gmina  Błonie  z  siedzibą  w  Błoniu,  ul.  Rynek  6,  05-870  Błonie.  Dane

kontaktowe:  Urząd Miejski  w  Błoniu,  ul. Rynek 6,  05-870 Błonie,  tel.  (22)  725-30-04,  fax.  (22)  725-30-67  email:
ratusz@um.blonie.pl.

b) dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  mail:  inspektor@um.blonie.pl,  adres  do  korespondencji:  Inspektor

ochrony danych, Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

 przyjęcia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego i weryfikacja wniosku.

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne
do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących
przepisów: Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. 2018 poz. 1314);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2018 poz. 2096) 

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: nie będą przekazywane, ponadto odbiorcami danych mogą
być w przyszłości  również następujące podmioty: nie dotyczy

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku wynosi 5 lat.
g) osobie, której dane są przetwarzane:

 na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu

do  danych  osobowych  jej  dotyczących,  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania  lub  usunięcia  -  w
przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są
już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

i) podanie danych przetwarzanych:

  na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d  przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest

niezbędne w celu  określonym w pkt.  c.    Konsekwencją  niepodania danych będzie odrzucenie propozycji
projektu do Budżetu Obywatelskiego na etapie weryfikacji formalnej

mailto:ratusz@um.blonie.pl

