Zgłoszenie kandydata do wzięcia udziału w otwartym naborze
do Rady Budżetu Obywatelskiego
Formularz dla Wnioskodawców projektów do budżetu obywatelskiego
Imię i nazwisko

Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Proszę wpisać numer/y i/lub tytuły
zgłoszonych przez siebie zwycięskich
projektów do budżetu obywatelskiego
miasta Krakowa z wszystkich edycji*.
Opis dotychczasowych działań i
doświadczeń w obszarze partycypacji
społecznej

Krótki opis motywacji
kandydata/kandydatki do pracy w Radzie
Budżetu Obywatelskiego

* Jeżeli nie pamięta Pan/Pani tych danych proszę określić, w której edycji został złożony projekt.

Proszę zaznaczyć właściwe pole ( jeśli dotyczy)
Jestem Radną/ym Miasta Krakowa
Jestem Radną/ym Dzielnicowym
Jestem pracownikiem samorządowym

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent
Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i będą one przetwarzane w celu
przeprowadzenia naboru na członków Rady Budżetu Obywatelskiego oraz organizacji pracy Rady
Budżetu Obywatelskiego.
Informujemy, że:
1.
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2.
Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
3.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której Twoje
dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres do zakończenia trwania prac
kadencji Rady Budżetu Obywatelskiego, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do
Archiwum Narodowego w Krakowie.
4.
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze i w pracach w
Radzie Budżetu Obywatelskiego.
7.

Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

8.
Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@um.krakow.pl adres pocztowy: pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Oświadczam, że zapoznałem się treścią powyżej oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w powyższym celu.

Kraków, dnia ________________ 2021 roku

Czytelny podpis _________________________

