Załącznik nr 1
Do Regulaminu
Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw
Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne
1.PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:
NAZWA PROJEKTU:……………………………………………………………………………………………………………………

(max 300 znaków)

- PROPONOWANA LOKALIZACJA

- KOSZT REALIZACJI CAŁEGO PROJEKTU (SUMA WSZYSTKICH KOSZTÓW NIEZBĘDNYCH DO
REALIZACJI PROJEKTU) oraz wyszczególnienie kosztów w ramach wsparcia z Budżetu Inicjatyw
Społecznych

2. OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM
(należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia oraz opisać w jaki sposób
realizacja projektu pozytywnie wpłynie na społeczność Gminy Tarnowo Podgórne lub jej części)

1. Opis potrzeb

2. Opis realizacji projektu

3. Opis efektów

3.DODATKOWE INFORMACJE
(uzyskane

zgody,

analizy

prawne,

dokumentacja

techniczna,

projekty,

zdjęcia,

itp.)-pole

nieobowiązkowe

Podpis
……………………………………………………………………………….

4.DANE POMYSŁODAWCY
1.IMIĘ I NAZWISKO (autora projektu)

Adres zamieszkania:
nr telefonu:

Adres e-mail:

Nr karty mieszkańca*

3

0

2

Podpis i data

1

1

7

*dotyczy mieszkańców posiadających kartę mieszkańca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy
Tarnowo Podgórne. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, kod pocztowy 62-080. Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@tarnowo-podgorne.pl. Zostałem/łam
poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przed
jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy
Tarnowo Podgórne oraz do celów archiwalnych. Moje dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych są osoby
upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Moje dane osobowe nie będą podlegały
automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne ale
konieczne do udziału w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne.
Mam prawo dostępu do Moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Podpis
……………………………………………………………………………….

4. DANE OSÓB POPIERAJĄCYCH PROPOZYCJĘ ZGŁASZANEGO PROJEKTU

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z siedzibą
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, kod pocztowy 62-080. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych to: iod@tarnowo-podgorne.pl. Dane osobowe są przetwarzane
w celu realizacji Budżetu Inicjatywa Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne, na podstawie
dobrowolnej zgody. Uczestnicy Programu mają prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do
ewentualnego wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych
w trakcie trwania Programu oraz do celów archiwalnych. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych
osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania
danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe nie będą
podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest
dobrowolne ale konieczne do udziału w Budżecie Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo
Podgórne. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do Swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
L.p.
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