
                         Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/19   
Rady Miasta Biała Podlaska 

z dnia 15 kwietnia 2019 r.             

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
 
 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana** .............................................................................................. 
(nazwisko i imię) 

 
urodzony/urodzona: ................................................................................................................................. 

(data i miejsce urodzenia) 
 

Zamieszkuję* pod wskazanym poniżej adresem: 

Ulica ........................................................................... nr domu ......... nr lokalu ........, 21-500 Biała Podlaska. 

oraz jako rodzic/opiekun prawny **dziecka …………………..……………………………………… oświadczam, że 
                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)  
  
zamieszkuje ono pod wskazanym poniżej adresem: 

Ulica ........................................................................... nr domu ......... nr lokalu ........, 21-500 Biała Podlaska. 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

Proszę o dopisanie mnie do listy osób uprawnionych do udziału w procesie Budżetu Obywatelskiego  

w 2019 r. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 

3, 21-500 Biała Podlaska. 
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@bialapodlaska.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru i realizacji projektu, 

minimum 6 lat, przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu wyboru wniosków, w celu 
archiwizowania danych, zgodnie z kategoriami archiwalnymi; 

6) Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane 
mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania a także 
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych 
osobowych. 
 

Oświadczam, że na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska,  
w celu przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego. 

 
 

................................................................ 
Data i podpis czytelny składającego 

oświadczenie 

 
* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu 
(art. 25 Kodeksu Cywilnego). 
**niepotrzebne skreślić 


