Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 241/2018
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2018r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

FORMULARZ KOREKTY ZGŁOSZENIA ZADANIA
do zrealizowania w ramach
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KIELCE
I. NAZWA ZADANIA ZAMIESZCZONA W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
(pola obowiązkowe)

NUMER ZADANIA PO PUBLIKACJI LISTY (pola obowiązkowe)

II. WPROWADZONA KOREKTA
a) nazwa (maksimum 265 znaków)

b) proponowana lokalizacja (maksimum 265 znaków)

nr obrębu, nr działki, adres, wskazanie lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - wyznaczona na podstawie
Geoportalu Miasta Kielce www.gis.kielce.eu

c) szacunkowy koszt (szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania)

d) zakres zadania
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e) inne

III. DANE WNIOSKODAWCY (pola obowiązkowe)

1. Imię i nazwisko: …………………………….……………………………………………
adres zamieszkania: Kielce ………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………..……………
nr telefonu: ……………………………………………………….…………………………
adres e-mail: ……………………………………………………………………………….
PESEL

PODPIS

Złożenie podpisu przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
pełnej treści wniosku, za wyjątkiem publikacji danych osobowych.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na
terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych
informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
Akceptuję regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu złożenia korekty do
zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce.
TAK

NIE

Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303
Kielce. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail
iod@um.kielce.pl;
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b) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu złożenia
korekty do zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Kielce. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę
w Wydziale Budżetu, Rynek 1, pok. 203. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem
przetwarzania danych osobowych ale nie procedowania złożonego wniosku;
c) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych,
ograniczenia przetwarzania, ich usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych;
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury
związanej ze złożeniem korekty do zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Kielce, a następnie zostaną przekazane do archiwum zgodnie z
instrukcją kancelaryjną;
e) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy
Administratorem a podmiotem;
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez
Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.

……………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)
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