
 DEFIBRYLATORY  AED W GDYŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Lista osób popierających projekt do Budżetu Obywatelskiego
(Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejszą zmianę projektu na zasadach określonych zasadami przeprowadzania Budżetu

Obywatelskiego w Gdyni).

Nazwa projektu

Typ projektu:      dzielnicowy          Nazwa dzielnicy  

                                miejski  (dotyczy jedynie projektów wypracowanych podczas warsztatów z mieszkańcami)

L.p.* Imię i nazwisko
Oświadczam, że jestem

mieszkańcem/mieszkanką dzielnicy
(proszę wpisać dzielnicę zamieszkania)

Podpis **
(podpisując się na liście, wyrażam poparcie dla

zgłaszanego projektu)

1.

2.

3.

4.

DEFIBRYLATORY  AED W GDYŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

* Lista powinna zawierać podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, na terenie której ma być zrealizowany projekt do Budżetu Obywatelskiego, w liczbie odpowiadającej 0,1% liczby jej mieszkańców.

** Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż 
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby działań związanych z Budżetem Obywatelskim 2020.
4. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:

a)art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1); 
b)art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm. );
c) § 30 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 2019 r. poz. 138 z późn. zm.).

5. Przysługuje mi prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Laboratorium Innowacji Społecznych i wynosi 10 lat licząc od roku
następnego od zakończenia realizacji zadania.
8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji  Społecznych na podstawie
zawartych umów powierzenia danych.
9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne.
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