Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXVII/55/22
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 29 czerwca 2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
TYTUŁ PROJEKTU
Lokalizacja

Nr geodezyjny

działki

(www.um.bialapodlaska.pl 
geoportal miasta Biała Podlaska)

Opis

Kosztorys
L.p.

Szczegółowe części projektu:
(roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowanie terenu, podbudowa,
budowa, elementy składowe, ilość sumaryczna -m; m2; szt;..))

1.

Informacja o źródle finansowania – tablica informacyjna

2.

Dokumentacja - Szacunkowy koszt dokumentacji to min. 10 % całości

Koszt /jedn.
miary

Kwota łączna :

(m; m2; szt;..)

1 000 zł

inwestycji

3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
SUMA:
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Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania 21-500 Biała Podlaska ul.
Nr telefonu

Data

Podpis (czytelny)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko (czytelnie)

Adres zamieszkania

Oświadczam, że:
1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelski.
3. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

................................................
Data

...............................................................
czytelny podpis

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie materiałów: zdjęć, projektów, opracowań posiadam prawa pozwalające
na ich udostępnienie osobom trzecim celem wykorzystania w procedurze budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej.
Wykorzystanie materiałów, rozpowszechnianie, publikacja na stronie internetowej Urzędu Miasta nie będzie naruszała praw
osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i modyfikację materiałów. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko
Miastu Biała Podlaska lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację budżetu obywatelskiego Białej Podlaskiej
z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z wykorzystaniem materiałów,
zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto
Biała Podlaska lub innym podmiot zaangażowany poniosły.

................................................
Data

...............................................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. 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,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru, realizacji projektu oraz archiwizacji
dokumentów, łącznie minimum 6 lat,
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.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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