
 

 

   Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr VI/42/2019 

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 

LISTA POPARCIA DLA ZGŁOSZONEGO PROJEKTU 

 pod nazwą  

……………………………………………………………………………………… 

w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 

 

Lp. 
IMIĘ NAZWISKO  

(osoby popierającej projekt) 
ADRES ZAMIESZKANIA 
(osoby popierającej projekt) 
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PRAWEGO 
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Oświadczam, że jestem mieszkańcem Powiatu Sochaczewskiego. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
w  ankiecie do głosowania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach konsultacji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. 
 
*Oświadczenie opiekuna prawnego popierającego, który nie ukończył 18 lat – oświadczam, że: 

- jestem opiekunem prawnym popierającego projekt w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020; 

- akceptuję jego udział w przedsięwzięciu; 

- podane dane są prawdziwe i aktualne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego w celu wyboru projektów Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2020. 

 

  

  



 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

w ramach konsultacji społecznych Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb 

realizacji procesu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie powiatowego 

budżetu partycypacyjnego powiatu sochaczewskiego na rok 2020, zgodnie 

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku (rozporządzenie RODO) 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 i 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych poz. 1000). 

Informujemy, że: 

Zgodnie z art. 12.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 65 

2.Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie jest Pan Lesław Siergiej, tel. 46 864 18 81; e-mail 

lsiergiej@powiatsochaczew.pl 

3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, 

Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.  

4. Celem zbierania danych jest  realizacja Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie nr XXXV/203/2018 z dnia 14 maja 2018 roku 

w  sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie powiatowego budżetu obywatelskiego powiatu 

sochaczewskiego na rok 2020.  

5.Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa; 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym 

została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.; 

 

 

Administrator Danych  
           Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

 
 
 
 
 


