
Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 50/2022  

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

z dnia 15 czerwca 2022 r.    

 

Formularz zgłoszeniowy 

projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok  

 

1. Tytuł projektu: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Lokalizacja projektu (miejscowość, ulica, nr działki ewidencyjnej): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Opis projektu (opis działań, które składają się na jego realizację, efekty zrealizowanego 

projektu, grupy odbiorców, które najbardziej skorzystają ze zrealizowanego projektu, 

przewidywane koszty, zapewnienie, o ile jest to możliwe, dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Dane Zgłaszającego (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………. 

 

*Zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna) w przypadku osób małoletnich: 

 

 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w projekcie jak również na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok, zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

 

 

…………………………………………………………………... 
           (podpis przedstawiciela ustawowego(rodzica/opiekuna)  

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………... 

 

Adres do korespondencji……………………………………………………………………........................ 

 

nr telefonu………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres e-mail…………………………………………………………………………………............................. 

5. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu (proszę uwzględnić wszystkie 

składowe części projektu, ich szacunkowe koszty oraz podać źródło informacji cenowej): 

Lp. Nazwa części projektu 
Kalkulacja przewidywanych kosztów 

realizacji projektu oraz źródło informacji 

 

 

  

  

 

  

 

   



 

  

 

 

  

 

 

6. Dodatkowe załączniki (np. zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki) pomocne podczas oceny 

projektu: 

Lp. Nazwa załącznika 

 

 

 

  

 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, z siedzibą 

przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo  

 Dodatkowo oświadczam, że poinformowano mnie, iż  

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie jest 

Burmistrz Gminy i Miasta z siedzibą w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: 

inspektor@osdidk.pl  

3. Dane osobowe  będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych w sprawach dotyczących 

dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok.** 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

5. Okres, przez który moje dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia Oświadczam, że zapoznałem się z trybem przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta 

Witkowo na 2023 rok i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że moje dane są prawdziwe i aktualne.  

1. Jednocześnie wyrażam sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jestem zobowiązany do ich podania; 

w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie rozpoznanie zgłoszenia.  

4. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania.  

 

 

 

 

 

       …………………………..                     ………………………………….. 
      (data)     (podpis/podpis przedstawiciela ustawowego ) 

  
 

 

*Niepotrzebne skreślić, 

 **Dane osobowe nie będą wykorzystywane na etapie promocji zadań.  

mailto:inspektor@osdidk.pl

