Załącznik do formularza zgłoszeniowego

..........................................
Miejscowość, data

Zgoda przedstawiciela ustawowego
dotycząca propozycji zadania do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2022 rok
Ja, niżej podpisana/podpisany1) ______________________________________________________,
zamieszkała/zamieszkały1)__________________________________________________________,
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym:____________________________________,
(imię i nazwisko dziecka)

_______________________________________________________________________________,
(adres zamieszkania dziecka)
oraz, że wyrażam zgodę:

⃞ na poparcie2),

⃞ na zgłoszenie2),

przez nią (niego1))propozycji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju, w tym na przetwarzanie
jej/jego1) danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane
w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych Miastu
Kudowa-Zdrój rejestrów, ewidencji lub innych danych.Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składnia nieprawdziwych oświadczeń.
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 717, e-mail: kudowa@kudowa.pl.i są one podawane w celu dokonania weryfikacji formalnej projektów złożonych
w ramach budżetu obywatelskiego. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo również do wniesienia s kargi do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pełna klauzula informacyjna dołączona jest do regulaminu oraz umieszczona na naszej stronie www.kudowa.pl/urzad/rodo
1)

Niewłaściwe skreślić,

2)

Zaznaczyć właściwe
………………………………………………………………
(podpis przedstawiciela ustawowego)
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