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Budżetu Obywatelskiego
Miasta Kalisza na 2021 rok

LISTA POPARCIA PROJEKTU
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok

Oświadczenia:
 Oświadczam, że jestem mieszkańcem Kalisza.
 Oświadczam, że podane przeze mnie w liście poparcia projektu dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.
 Oświadczam, ze wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację, łączenie z innymi projektami albo wycofanie

niniejszego projektu przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców.

Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych  w  związku  z  poparciem  projektu  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok:

Administrator danych osobowych.
Administratorem, przekazanych przez zgłaszającego projekt do realizacji w ramach  Budżetu Obywatelskiego Miasta
Kalisza na 2021 rok,  danych osobowych będzie  Prezydent  Miasta  Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy
Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800
Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62/765 43 00 lub  przez e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  (IOD).  Z  IOD  można  kontaktować  się:  listownie  kierując
korespondencję  na  adres  62-800  Kalisz  Główny  Rynek  20,  telefonicznie:  62/765  43  56  lub  przez  e-mail:
iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane  dane  osobowe  będziemy  przetwarzać  w  celu  dokonania  weryfikacji  uprawnień  do  poparcia  projektu
zgłoszonego  w  ramach  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2021  rok”  na  zasadach  określonych
w „Regulaminie  Budżetu Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2021 rok”,  stanowiącym załącznik  do uchwały  Rady
Miasta  Kalisza.  Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  będzie  wypełnienie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Prezydencie  Miasta  Kalisza  wynikającego  z  przepisów  uchwały  Rady  Miasta  Kalisza  tj.  art.  6  ust.  1  lit.  c)
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odbiorcy danych osobowych.
Państwa  dane  pozostaną  w  komórce  organizacyjnej  Urzędu  Miasta  Kalisza,  która  będzie  odpowiedzialna
za przeprowadzenie konsultacji. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Przechowywanie danych.
Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  czas  niezbędny  do  przeprowadzenia  konsultacji  i  ustalenia  wyników,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie  archiwalnym i  archiwach  i  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów  wykonawczych,  zgodnie
z którymi  dokumenty  po  5  latach  przechowywania  w  archiwum  zakładowym  podlegają  ekspertyzie  archiwalnej
przeprowadzonej przez archiwum państwowe pod kątem zasadności jej dalszego przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony
danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych nie jest  obowiązkowe,  jednak od ich podania uzależniony jest  udział  w konsultacjach
społecznych  (możliwość  poparcia  projektu  zgłoszonego  w  ramach  „Budżetu  Obywatelskiego  Miasta  Kalisza
na 2021 rok”).
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