
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE  

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

RADOMSKI BUDŻET OBYWATELSKI JESZCZE BARDZIEJ OBYWATELSKI 
 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Reprezentowana 
organizacja / instytucja* 

 

Doświadczenie z BO   

Zakres zainteresowania – 
w ramach procedur BO 

 Podział środków 
 Składanie wniosków 
 Ocena formalna i merytoryczna 
 Procedura odwoławcza 
 Promocja projektów 
 Głosowanie i wybór projektów 
 Procedury ewaluacyjne 
 Realizacja i ogólnodostępność projektów 
 Inne: ……………………………………………………………………………………… 

Preferowana forma 
uczestnictwa  

 Spotkania stacjonarne 
 Spotkania on-line 
 Uwagi pisemne (brak uczestnictwa w spotkaniach) 

Preferowany termin 
spotkań  

 Poniedziałek – piątek 
 Sobota  
 Do godziny 16.00 
 Po godzinie 16.00 
 Brak 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
prowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych. 
 
 
 
………………………..…………………..       …………….……………………. 

Miasto, data         Podpis 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3810/2022 

Prezydenta Miasta Radomia  

z dnia 16 sierpnia 2022r. 



 

 

 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 

2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia 

z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior może Pan/Pani 

uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: iod.kontakt@umradom.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia na terenie gminy 

konsultacji społecznych na podstawie załączonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu jakim jest prowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych oraz zgodnie 

z terminami archiwizacji na mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach lub do czasu cofnięcia zgody. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


