Załącznik nr 1
do karty głosowania
Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

Zgoda przedstawiciela ustawowego1 na udział osoby niepełnoletniej
w głosowaniu na projekty w ramach Jastrowskiego Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok
Ja, niżej podpisana/podpisany*……………………………………………………………………….…..
zamieszkała/zamieszkały*………………………………………………………………………………..
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym:
zamieszkałej/zamieszkałego*…………………………………………………………………………….
ponadto wyrażam zgodę na jej/jego* udział w głosowaniu na projekty w ramach Jastrowskiego
Budżetu Obywatelskiego, w tym na przetwarzanie moich oraz jej/jego* danych osobowych na
potrzeby realizacji ww. procesu.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie
Gminy i Miasta Jastrowie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem świadomy/ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie
dostępnych Gminie i Miastu Jastrowie rejestrów, ewidencji lub innych danych.
Jestem również świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składnia nieprawdziwych oświadczeń.

…………………………………………….
(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)
* - Niepotrzebne skreślić.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLAUZULA INFORMACYJNA:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915
Jastrowie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu
przetwarzania Państwa danych osobowych, należy kontaktować się z IOD poprzez adres e-mail: biuro@iodopila.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu związanego z wyborem i realizacją projektów w ramach
Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego rok 2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru i realizacji projektu
Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego rok 2020
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia
skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

1
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 rozporządzenie o ochronie danych „RODO”.

