
                                                                                                         
Oświadczenie 

 
 

⎕ Zgodnie z 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 w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, że wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
………………………………………………………………. zawartych w „Formularzu zgłoszenia zadania” co 
przysłuży się poszerzeniu i uregulowaniu prawnym dotychczasowej partycypacji 
mieszkańców Sosnowca w aktywnym zarządzaniu miastem - zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego jest wymagana dla dzieci do 16 roku życia.  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
Klauzula informacyjna 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (dalej: RODO) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może 
Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.  

2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest 
Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. 
Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-
296-0-687. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i e RODO 
w celu wykonania zadania zgłoszonego w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 
w interesie publicznym na podstawie zgody oraz ustawy o samorządzie gminnym art. 5a 
(Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie 
jest możliwe zgłoszenie zadania w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Sosnowcu. 

5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu 
prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 



żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone 
zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich 
przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Stawki 2. 

9. Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani 
również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu 
jej wycofania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują 
właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.   

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Uchwałą Rady Gminy Nr 120 z dnia 28.02.2019 roku w 
sprawie zasad  Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca oraz Zarządzeniem 
Prezydenta…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

( data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 


