
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(dla osoby zgłaszającej projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów) 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Lubartów jest: Burmistrz Miasta Lubartów, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12,  

21-100 Lubartów. 
 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Lubartów, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie za pomocą adresu iod@um.lubartow.pl. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 5a ust. 7 pkt 1 ustawy                     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane te mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania serwisów informatycznych. 
 

6. Przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania 

danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zgłoszenia projektu 

w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. 
 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji tj. w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy. 
 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane. 
 

 

 

 

mailto:iod@um.lubartow.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(dla osoby popierającej projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów) 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Lubartów jest: Burmistrz Miasta Lubartów, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12,  

21-100 Lubartów.  
 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Lubartów, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie za pomocą adresu iod@um.lubartow.pl. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji formalnej projektów 

złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 5a ust. 7 pkt 1 ustawy                     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane te mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania serwisów informatycznych. 
 

6. Przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania 

danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia poparcia 

projektowi składanemu w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. 
 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany  

w przepisach o archiwizacji tj. w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy. 
 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane. 
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Formularz zgłoszeniowy projektów 

 

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 

 

Nazwa projektu:  

Lokalizacja projektu: 
 (adres, nr działki) 

 

Podstawowe dane zgłaszającego projekt: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Nr telefonu:  e-mail:  

Opis projektu: 
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci 

projektu itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  projektu: 
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp .) 
 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy 

opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic 

sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały: 

1. …………………………. 

2. …………………………. 

Oświadczenia 

2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym.  

Data i podpis zgłaszającego projekt:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w 

Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

 


