Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 158
Prezydenta Olsztyna
z dnia 19 czerwca 2020 r.

WNIOSEK
o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
1. ..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/name and surname)
2. ....................................................................
(imię ojca/father’s name)

3. .................................................................................
(imię matki/mother’s name)

(PESEL*)

(nr dokumentu podróży/trevel document1)
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Olsztyna/I hereby declare and confirm with my signature that
I am a resident of the City of Olsztyn2

RODO/Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako:
„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a
także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn).
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

1) w przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadającymi nr PESEL/in case of nonPolish citizens without PESEL number.
2) W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego/In case of a
minor, a signature of a parent or legal guardian is required.

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres: Gmina
Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego, zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa w Ustawie
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji
społecznych w formie budżetu obywatelskiego.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
w pkt. 3 (do 31 grudnia 2020 roku), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Państwa dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które
na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Olsztyn przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (organizacji międzynarodowych).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
ale ich niepodanie skutkuje nieważnością oddanego głosu lub złożonego wniosku a także nieważnością
podpisu pod wnioskiem OBO.

1) w przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadającymi nr PESEL/in case of nonPolish citizens without PESEL number.
2) W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego/In case of a
minor, a signature of a parent or legal guardian is required.

