
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Lista z podpisami osób popierających Projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów 

My, niżej podpisani mieszkańcy Lubartowa popieramy Projekt: 

Nazwa 

Projektu  

zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Poparcie ww. Projektu oznacza także zgodę 

na ewentualne modyfikacje powstałe w wyniku procesu oceny. 

Podpisując się na liście oświadczam, że na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) 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 tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Lubartów, w celu przeprowadzenia 

procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów oraz zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą ochrony moich danych osobowych, dostępną na stronie www.lubartow.pl. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 
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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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