Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia projektu
Numer identyfikacyjny projektu zadania
(nadaje Zespół ds. budżetu obywatelskiego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PROJEKTU ZADANIA PUBLICZNEGO
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KRYNICY-ZDROJU NA ROK 2022
Formularz należy wypełnić w sposób czytelny

1. Nazwa/Tytuł projektu zadania publicznego

2. Lokalizacja/Miejsce realizacji (proszę opisać miejsce, obszar, na którym ma być realizowane zadanie)

3. Opis zadania (proszę opisać zakres zadania, co ma zostać wykonane, jakie będą główne działania
związane z realizacją zadania)

4. Skrócony opis zadania, który będzie stanowił „wizytówkę” projektu do publikacji na etapie promocji
(maksymalnie 500 znaków)
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5. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (proszę opisać jaki jest cel realizacji zadania, jakiego
problemu dotyczy, jakie rozwiązania proponuje, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki
sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)

6. Szacunkowe koszty realizacji zadania (proszę uwzględnić wszystkie elementy zadania
oraz ich szacunkowe koszty)
L.p.
Elementy zadania
Koszt szacunkowy zł brutto
1
2
3

…
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L.p.

7. Autorzy projektu zadania
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania i adres mailowy do kontaktu

1
2
…

…
8. Załączniki
(obowiązkowo
lista
osób
popierających
propozycję
dodatkowo można załączyć np.: zdjęcia dot. zgłaszanego zadania, mapy
z lokalizacją, projekty graficzne, rysunki, wizualizacje, kosztorysy, plakaty, ulotki, itp.)
1

projektu;
związane

Lista poparcia projektu zadania

2
3

…
9. Oświadczenia autorów projektu zadania
1.

Jeżeli w wyniku wyboru projektu zadania lub jego realizacji zajdzie potrzeba przeniesienia praw autorskich
na Gminę Krynicę-Zdrój, oświadczam, że zobowiązuję się dokonać takiego przeniesienia na Gminę
i upoważniam ją do eksploatacji utworu na właściwych do tego celu polach.

10. Klauzula informacyjna o ochronione danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
dalej RODO informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail:
iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu
obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
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rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia wniosku oraz udzielenia poparcia dla
projektu/zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Złożony wniosek bez podania danych osobowych zostanie
odrzucony.
10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

L.p.

Imię i nazwisko

Podpis

1
2

…
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