
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz zgłoszenia 
propozycji zadania

do Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 

1. Dane osobowe*
a) Imię i nazwisko:...............................................................................................................................................
b) Adres zamieszkania........................................................................................................................................
c) data urodzenia:.................................................................................................................................................
d) Kontakt do wnioskodawcy / przedstawiciela wnioskodawców:.....................................................................
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

2. Podstawowe informacje*
a) Tytuł projektu:..................................................................................................................................................
b) Lokalizacja miejsca realizacji projektu:...........................................................................................................

3. Cele projektu*
(maks. 100 wyrazów)
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

4. Opis projektu*
(czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w jego ramach, jaki problem ma rozwiązywać)
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

5. Zakres projektu*
(komu będzie służył projekt, jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji)
…...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6. Szacunkowy kosztorys**
Składowe projektu Koszt

1.
2.
3.
RAZEM

Wymagany jest załącznik graficzny * (mapa, plan sytuacyjny) ze wskazaniem obszaru, którego inwestycja dotyczy. W 
tej sprawie można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta – stanowisko „Architektura i Geodezja”.
Dodatkowe załączniki: wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja 
techniczna.
* Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!
** Brak szacunku kosztów nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

Dzierżoniów, dnia …...............................................................................................................................
podpis wnioskodawcy



1. Wyrażam  zgodę   na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Gminę  Miejską  Dzierżoniów
reprezentowaną przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów (administratora
danych)  w  celu  realizacji  Dzierżoniowskiego  Budżetu  Obywatelskiego.  Zostałam/em  poinformowany,  że
przysługuje  mi  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. 

Dzierżoniów, dnia …...............................................................................................................................
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
dla zgłaszających i popierających wnioski 

w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, 
reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą w Urzędzie Miasta pod adresem 
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. W siedzibie UM swoje obowiązki wykonuje od 25 maja 
2018 r. inspektor ochrony danych (pok. 22, tel. 74 645 08 08, e-mail: 
inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Dzierżoniowskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez 
Panią/Pana zgoda.

4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji 
określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – od 25 maja 2018 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury 
związanej z realizacją Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.

11. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.

mailto:inspektorodo@um.dzierzoniow.pl


Lista mieszkańców Dzierżoniowa popierających propozycję projektu zgłaszanego do Budżetu
Obywatelskiego (innych niż autorzy zadania)

Tytuł projektu…………………………………………………………..……………………...............
…............................................................................................................................................................

Wpisując się na listę równocześnie

wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Gminę  Miejską  Dzierżoniów
reprezentowaną przez Burmistrza Dzierżoniowa z siedzibą ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów (administratora
danych)  w  celu  realizacji  Dzierżoniowskiego  Budżetu  Obywatelskiego.  Zostałam/em  poinformowany,  że
przysługuje  mi  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis
1 Dzierżoniów,
2 Dzierżoniów,
3 Dzierżoniów,
4 Dzierżoniów,
5 Dzierżoniów,
6 Dzierżoniów,
7 Dzierżoniów,
8 Dzierżoniów,
9 Dzierżoniów,
10 Dzierżoniów,
11 Dzierżoniów,
12 Dzierżoniów,
13 Dzierżoniów,
14 Dzierżoniów,
15 Dzierżoniów,
16 Dzierżoniów,
17 Dzierżoniów,
18 Dzierżoniów,
19 Dzierżoniów,
20 Dzierżoniów,
21 Dzierżoniów,
22 Dzierżoniów,
23 Dzierżoniów,
24 Dzierżoniów,
25 Dzierżoniów,
26 Dzierżoniów,
27 Dzierżoniów,
28 Dzierżoniów,
29 Dzierżoniów,
30 Dzierżoniów,


