Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
IMIĘ I NAZWISKO Zostaną podane do publicznej wiadomości

ADRES ZAMIESZKANIA Poniższe dane kontaktowe nie będą upubliczniane
ulica/ nr domu/ nr mieszkania:

e-mail i/lub telefon kontaktowy dla UMK

TYTUŁ ZADANIA
Tytuł powinien być zgodny z zakresem zadania, maksymalnie 250 znaków łącznie z odstępami

CHARAKTER ZGŁOSZONEGO PROJEKTU ZADANIA
LOKALNY na terenie jednej jednostki pomocniczej Z JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR
OGÓLNOMIEJSKI na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej jednostki
pomocniczej

OPIS ZADANIA
Proszę wskazać główne działania związane z jego realizacją, opisać, co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania
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LOKALIZACJA ZADANIA
Dokładny adres
ulica lub rejon ulic

Numer obrębu, karty mapy, działki
dotyczy zadania remontowego lub inwestycyjnego

Dodatkowy opis obszaru umożliwiający jego identyfikację

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA
Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty. Łączna kwota nie może przekroczyć puli
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim lub w przypadku zadań
o charakterze lokalnym – 60% puli środków przeznaczonej na jednostkę pomocniczą, której dotyczy zadanie

Składowe części zadania

Koszt (brutto)

1. PROJEKT (dotyczy zadania remontowego lub inwestycyjnego)
2.
3.
4.
5.
6.
ŁĄCZNIE
UZASADNIENIE ORAZ BENEFICJENCI ZADANIA
Proszę napisać jaki jest cel zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić dlaczego
zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób wpłynie na życie mieszkańców oraz jakie grupy mieszkańców skorzystają
z realizacji zadania, z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, miejsca zamieszkania itp.
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ZAŁĄCZNIKI pole nieobowiązkowe, proszę wymienić dołączone do wniosku załączniki

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oraz że zapoznałem się z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.
Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne,
jednak niezbędne dla jego ważności. Oświadczam również, że zapoznałem się i akceptuję zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem danych po wpłynięciu ich do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi tj. realizacji Zielonego Budżetu miasta Katowice (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z konieczności weryfikacji wniosku, lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5) Z wyłączeniem imienia i nazwiska, które będą zamieszczone m.in. na internetowej stronie www.katowice.eu
oraz www.bo.katowice.eu oraz w zestawieniach Zielonego Budżetu miasta Katowice, Pani/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane dalszym odbiorcom.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu oceny zadania
do Zielonego Budżetu Miasta Katowice.
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

………………………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy
w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia czytelny podpis opiekuna prawnego
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