
Załącznik do Regulaminu wyboru członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 

 

Zgłoszenie do prac w Zespole  
ds. Pozna ńskiego Bud żetu Obywatelskiego 

Oświadczam, że spełniam wymagania formalne w zakresie uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego (zwanego dalej Zespołem ds. PBO): 

1) W najbliższej edycji PBO nie będę składał/a projektu, ani nie będę współautorką/współautorem 
składanego projektu, 

2) Nie będę zaangażowany/a w odpłatne działania zlecone przez Miasto Poznań w ramach realizacji 
i promocji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wyboru na członka Zespołu ds. PBO moje dane osobowe w zakresie 
imienia i nazwiska oraz nazwy grupy, jaką reprezentuję, będą podane do publicznej wiadomości, w tym 
umieszczone w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz w serwisach 
informacyjnych Miasta Poznania. 

 

……………………………………                            …………………………………………………… 

         miejscowość, data                                                                czytelny podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu 
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań - danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu 
i zakresie niezbędnym do wyłonienia członków Zespołu ds. PBO. 

 

……………………………………                            …………………………………………………… 

         miejscowość, data                                                                czytelny podpis 

DANE OSOBOWE 

1. Imię i nazwisko 

2. Preferowana forma kontaktu i dane kontaktowe 
 mailowo                                                                          telefonicznie 

 adres e-mail                                                                 nr telefonu  

 

3. Reprezentowana grupa

 Rada Miasta Poznania 
Nazwa Klubu/Komisji:  
 
……………………………………………………. 

 Rada Osiedla 
Nazwa Rady Osiedla: 
 
 ……………………………………………… 

 Mieszkańcy 

 Wnioskodawcy z poprzednich edycji PBO 

 Miejska Rada Seniorów 

 Młodzieżowa Rada Miasta Poznania 

 Organizacja Pozarządowa 
Nazwa Organizacji: 
 
…..……………………………………………. 

 Pracownik UMP 
Nazwa Wydziału jednostki: 

 
…..……………………………………………. 

 
 

 

 

  



Załącznik do Regulaminu wyboru członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 

 

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych 
podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż: 

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie 
na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wyłonienia członków Zespołu ds. PBO na 
podstawie wyrażonej powyżej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Natomiast dane osobowe wyłonionych w drodze losowania 
członków Zespołu ds. PBO będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym)  w związku z przepisami ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji zadania Poznański Budżet 
Obywatelski. 

3. Zawarte w formularzu dane osób, które nie zostały wybrane w drodze losowania na członków Zespołu ds. PBO będą usuwane 
w terminie miesiąca od dnia losowania. Dane osób wyłonionych w drodze losowania na członków Zespołu ds. PBO po 
zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
b) cofnięto zgodę na przetwarzanie danych 
c) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w pracach Zespołu ds. PBO. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych 

z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 
 

 
 
 
 
 


