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ľ'oľmulaľzzgłoszenĺa Pľojektu do Budżetu obywatelskiego Miasta Lubaľtótv
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Numeľ identyfikacyjny Pľojektu (wypełnia |Jľząd Miasta Lubaľtów)

Ż.TýułProjektu
m

z

borcami

3, Lokalizacja Pľoj ektu

Pľąy pľojekcie inwesţcyjnym wymagane jest podanie numeľów działek'

Lubaľtów
4. Skľócony opis Pľojektu

Infoľmacje ZawaÍte wtym punkcie powinny zawieraé maksymalnie l00Oznaków'
wskazywai naj istotniej sze elemenţ Projektu.

opis ten

powinien

5. Szczegółowy opis Pľojektu

Pľosimy o niepodawanie pľopoąrcji wykonawców realizujących pľojekty. Wybóľ konkretnego podmiotu
ľealizującego dany Pľojekt zostanie dokonany ptzez cminę Miasto Lubaľtów w ľámach pľoceduiokieślonych

pľawem.

6. Szacunkowe koszty Pľojektu

częśćProjektu
Kalkulacj a obej muj e
wynaJ ęcia sa zgodnie z odpowiedzią na zapytanie ofeľtowe.
funkcję ľadnego ţ.
ganizowan le spotkan a ľaz w miesiącu pţzez każdąosobę pełniącą
00 zł
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jak w pľzypadku najmu tj
j
ata za utracone zaľobki kalkulacj a est analogiczna,
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25.200,
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wnioskodawcy Pľojektu

(niepotrzebne skľeślió).
Wnioskodawca jest osobą pełnoletnią/niepełnoletnią
prrypad ku osoby niepełnoletn iej naleĘ podaó dane przedstawiciela ustawowego'

W

ĺ nazwisko
W

8' Załączniki

adľes

Pľojektu skieľowane
Uwaga! obowiązkowo nateŢ załączyézapytanie. ofeľtowe doţczące realizacji
jest ľealizacja Pľojektu oľaz odpowiedż tego
do podřriotu, zktóľego pr'.d'íotem dz-iałalnőšci zvłiązana
Projektu. Inneo nieobowiązkowe
podmiotu, ktoru po*lina'okľeślaico najmniej szacunkowy koszt ľealizacji
z pľojektem pľoponowanym
związane
specyľrkacje
maPY,
plany,
załącrniui to m.in. zdjęcia poglądowe,
do realizacji

I

Zapytanie ofertowe

z

odpowi edź na zapytanie ofertowe

9.Zgody i oświadczenia

Naleąy wpisaó ,,X'' w kolumnie ,,Tak'' wieľsza ztľeściązgody
W przeoiwnym pľzypadku naleŢ tę komóľkę pozostawió pustą.

lub oświadczenia jako

akceptację.

lub oświadczenia

ľeść

rzeczclniny Miasta Lubaľtów, załączników zwan
,,Mateľiałami'', posiadam pľawa pozwalające na ich udostępnienie osobom tľzeçiln celem publikacj
stronie inteľnetowej Uľzędu Miasta Lubartów.
blikacja Mateľiałów na stronie inteľnetowej Urzędu Miasta Lubaľtów nie będzie naľuszała pľaw
ch, w tym m'in. autoľskich pľaw majątkowych i osobistych do utworu, oľaz pţawa do wizerunku
yraŻam zgodę na nieodpłatne wykoľzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Mateľiałów w cel
blikacji na stľonie inteľnetowej Urzędu Miasta Lubaľtów'
pľąypadku wystąpienia osób tľzecich pľzeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym pod
w prowadzenie stľony Uľzędu Miasta Lubaľtów z jakimikolwiek ľoszczeniami, z
pľaw osobisţch lub majątkowych,w związku z publikacj ąMateriałów na stľonie Urzędu M
baľtów, zobowiązuję się do zaspokojenia ţch ľoszczeń, oruz pokrycia wszelkich kosztów, jakie
z tyrn wystąpieniem Gmina Miasto Lubaľtów lub inny podmiot zaangażowany w prowadzen
Miasta Lubaľtów
zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, pľzez Gminę Mi
, 27-100 Lubartów, ul. Jana Pawła ll 12, na stľonie inteľnetowej Uľzędu Miasta Lu
zudziałemw
Budżetu
Miasta Lubaľtów
Że zapoznałem(łam) się z klauzulą informacyjnądoţczącą ochrony moich danyclr
na stľonie i
www.lubartow
adczam, że do udostępnionych pţzeze mnie, na

. .

..,..1'0.06.20ŻŻ..,, "....

Data

Elżbieta Wąs, Anna Gľyta
C zy

te

lny

p o

dpis Wnio

s

ko daw

cy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dla osobv zgłaszaiacei pľoiekt w ľamach Budżetu obywatelskiego Miasta Lubaľtów)

i Rady (UE) 20161679
realizacją wymogów Rozpoľząđzenia'PaľlamentuEuropejskiego
w związku z prze,twaľzaniem-danych
z dnia 27 kwietniu'źoĺ'a.. * šp.u*ie ochľony osób fizycznych
danych oľaz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
osobowych i w spľawie swobołîegopÍzepływu-takich
o zasadach przetwarzaniaPanilPana
(ogólne rozporząđzenia o ochľonie đuný"n.nooo'), informujemy
ă'iv.r' orobo*y'.ľ, o1azopľzysługujących Pani/Panu prąwachztymzvłíązaĺych'
,\ĺI

związku

z

w LJtzędzie Miasta Lubaľtów jest:
Administľatoľem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
Lubaĺtów'
Burmistľz Miasta Lubaľtów, z síedzibą ptzy uL Jana Pawła II IŻ,2I-l00
Pani/Pana danych
2. Jeślima Pani/Pan pý.ania dotyczące sposobu zakľesu przetwarzania
Pani/Panu
przysługujących_
dziaŁania L]rżędu Miasta Lubaľtów, a takŻe
osobowych w
'akĺesió
ochĺony Danych w Uľzędz|e za
upľawnień , moŻe się Pani/Pan skontäktować z Inspektoľem
pôr.'o"ą adľesu iod@um.lubaľtow'pl'
3. Pani/Pana dane osobowe przetw arzaîebędą w celu pľzeprowadzenia konsultacji społecznych
w ľamach Budżetu obywatelskiego Miasta Lubartów'
4. PanilPana danę osobowe przet:waľzane są na podstawie aľt. 5a ust' 7 pkt 1 ustawy z dnia
8 maľca 1990 r. o samorządzie gminnym'
na podstawie pľzepisów
5. odbioľcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnionewykonujących
zadania na
pľawa. Dodatkowo dane te mogą uyó aostępn. dlu usługodawców
i utľzymania seľwisów
zlecenie Administľatora w .u-užh swiadczenia usług serwisu, rozwoju
infoľmatycznych.
upľawnienia:
6. PľzysługująPaniiPanu z wyjątkami zastzęŻonymi pľzepisami Ęľ?\ľa'następujące usunięcia,
jak
danych osobowych' pľawo do ich spľostowania,
pľawo ao'tępu áo treści
'*ói.n
spľzeciwu wobec
ľównież p.ilo do ogľaniczenia icĹ pľzetwaÎZania,prawo do wniesienia
pÍZetw aruania Pani/Pana danych osobowych'
lecz bľak podania danych
7. Podanie pľzęz PariýPaĺa danych osobowych jest dobľowolne,pľojektu
w ľamach Budzetu
skutkował Ĺľakiem możliwościzgłoszenia

1.

i

osobowych_Ĺęa"ĺ"
obywatelskiego Miasta Lubartów'

naľusza pľzepisy RoDo,
pľzypadku uznania, iŻ ptzetvłarzanie PanilPana danych osobowych
w Polsce jest
Pani/Panu pľa\^/o wniesienia skaľgi do oľganu ĺadzorczego, któľym
pr"yĺůgu;.
^Pr"".,
Uľzędu ochrony Danych osobowych'
do rcaLizacji celu
PanilPana dane osobowe będą pÍZeÍwaÍZane,pţZeZ okľes niezbędny
pti 3, lecz' nie kĺócej niz okľes wskazany \ľ pľzepisach
przetvĺaĺzanii wskazanych
archiwizacji tj. w jednóľtym Îzeczowymwykazie akt oľganów gminy'

8. W

g.

o

*

oraz pľoťrlowane'
10. Pani/Pana dane nie będą przet:warzaĺe w sposób zautomatyzowany
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Podpis elektroniczny
Dokument został podpisany elektronicznie. Użyj specjalnego oprogramowania, aby
zweryfikować podpis.
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