LISTA MIESZKAŃCÓW MIASTA JASŁA POPIERAJĄCYCH PROJEKT
ZGŁASZANY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA JASŁA NA ROK 2021
POD NAZWĄ ………………………………………………………………………………………………
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1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jego poparcie, weryfikacja, opiniowanie, a także
głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wymaga wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.),
dalej „RODO”, w zakresie określonym wRegulaminie.
2. Zgoda wymagana jest odpowiednio przez zgłaszającego projekt, osoby popierające projekt
iuczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym
z Regulaminu i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy
zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące wgłosowaniu nad wyborem projektów do
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań
wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
5. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek
12, 38-200 Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, zwane dalej „Administratorem”,
a odbiorcami tych danych mogą być pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle oraz Radni Rady Miejskiej Jasła
biorący udział w procedurze weryfikacji i opiniowania zgłoszonych projektów zgodnie z Regulaminem.
Zadministratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@um.jaslo.pl.
6. Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1 podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją
systemu elektronicznego wykorzystywanego wgłosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.
7. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1 Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
9. Osoba, której dotyczą dane osobowe, o których mowa w ust. 1 ma prawo: 1) żądania dostępu do tych
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, 2) przenoszenia tych danych, 3) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, 4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są
ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia
ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji.

UWAGA:
INSTRUKCJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, podczas zbierania podpisów, osoba
podpisująca listę poparcia projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego nie może mieć wglądu w dane
innych osób umieszczonych na tej liście. W związku z powyższym przy zbieraniu podpisów zaleca się
stosowanie maskownic (nakładek) zapewniających ochronę danych osobowych.
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