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ZGŁOSZENIE  

DO PRAC W ZESPOLE DS. POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania formalne w zakresie uczestnictwa w pracach Zespołu ds. 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (zwanego dalej: Zespołem ds. PBO18): 

1) W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 nie będę składał/a projektu,  

ani nie będę współautorką / współautorem składanego projektu;  

2) W edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 projektów nie będą składać również mój 

małżonek oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia oraz osoby związane ze mną z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3) Nie będę zaangażowana/y w odpłatne działania zlecone przez Urząd Miasta Poznania  

w ramach realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018; 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko oraz nazwa grupy, jaką 

reprezentuję będą podane do publicznej wiadomości, w tym umieszczone w Internecie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz w serwisach informacyjnych Miasta Poznania. 

............................................................ 
miejscowość, data 

 

…............................................................. 
imię, nazwisko (czytelnie) 

odręczny podpis 
 

 

CZĘŚĆ A – DANE OSOBOWE: 

1. Imię  i nazwisko 

 

 

2. Telefon kontaktowy * 

 

 
3. Adres poczty elektronicznej 

 

 

4. Reprezentowana grupa (należy wybrać wyłącznie jedną opcję)**: 

 

 Mieszkańcy  

 Przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów 

 Radny Osiedlowy  

Nazwa Rady Osiedla ...………………………………………………………… 

 Wnioskodawca z poprzednich edycji PBO 

 Radny Miejski 

 Przedstawiciel Komisji w RMP 

Nazwa Komisji .......................................................................................... 

 Urzędnik 

Nazwa Wydziału/Jednostki ....................................................................... 
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 Organizacja Pozarządowa  

Nazwa …………………………………………………………………………… 

*  pole nieobowiązkowe 
* * nieprzypisanie się do żadnej z wymienionych grup skutkuje wyłączeniem z udziału w losowaniu 

kandydatów do Zespołu ds. PBO18. 
 

 

CZĘŚĆ B – OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH - PBO 2018: 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Poznania 

(Administratora Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17,  

61-841 Poznań) w celu kontaktowania się ze mną w sprawach organizacji pracy Zespołu ds.  

PBO18. Administrator danych informuje, że przysługuje Pani / Panu prawo wglądu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich 

podania nie jest możliwe kandydowanie i udział w pracach Zespołu ds. PBO18. 

............................................................ 
miejscowość, data 

 

…............................................................. 
imię, nazwisko (czytelnie) 

odręczny podpis 
 

 

 

CZĘŚĆ C – OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH – DODATKOWE: 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Poznania 

(Administratora Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17,  

61-841 Poznań) w celu realizacji badań opinii i oczekiwań społecznych organizowanych przez Urząd 

Miasta Poznania. Administrator danych informuje, że przysługuje Pani / Panu prawo wglądu do treści 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w tym celu jest 

dobrowolne. 

............................................................ 
miejscowość, data 

 

…............................................................. 
imię, nazwisko (czytelnie) 

odręczny podpis  
 

 


