
LISTA POPARCIA 

DO DOPIEWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023 
 

UWAGA! Dołączenie kompletnej listy poparcia jest niezbędne w celu prawidłowego złożenia projektu 

do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (DBO 2023). 

Lista powinna być uzupełniona i podpisana przez co najmniej 15 osób zamieszkałych z zamiarem 

stałego pobytu na terenie sołectwa którego dotyczy projekt i które ukończyły 16 rok życia. 

 

Wnioskodawca (imię, nazwisko)* ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa zadania*………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane osób popierających projekt (mieszkających na terenie sołectwa, którego dotyczy projekt, które 
ukończyły 16 rok życia)* 
 

 
Oświadczenia i zgody * 

1) Osobną listę poparcia należy dołączyć do każdego składanego elektronicznie projektu do DBO. 
2) Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla projektu i zgody na późniejszą 

zmianę projektu na zasadach określonych Zasadami DBO. 
3) W celu ochrony danych osobowych osób wpisujących się na listę poparcia, przy zbieraniu 

podpisów należy stosować maskownice lub inne środki zabezpieczające ochronę tych danych. 
4) Osoba wpisująca się na listę poparcia projektu zgłaszanego do DBO nie może mieć wglądu w 

dane innych osób umieszczonych na liście. 
5) Za ochronę danych osobowych do momentu przekazania listy poparcia projektu do Urzędu 

Gminy Dopiewo odpowiada Wnioskodawca. 
 
* POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA  

 
 

LP 

 
 

Imię i nazwisko 

 
 

Miejscowość 

Oświadczam, że jestem 
mieszkańcem Gminy Dopiewo 
(zaznacz właściwe miejsce X ) 

Podpis osoby, która ukończyła 
 18 lat, a w przypadku osób 

 od 16 do 18 roku życia 
podpis jego rodzica/opiekuna 

prawnego 
Tak Nie 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez 
Wójta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu 
email: iod@dopiewo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy za zgodą osoby, której dane 
dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz 
przepisów prawa miejscowego (aktualnie obowiązująca Uchwała Rady Gminy Dopiewo w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. budżetu obywatelskiego, 
dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi 
prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym 
w pozyskaniu danych osobowych. 

5. Administrator powierzył Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numer IP podmiotowi zajmującemu się realizacją 
systemu głosowania elektronicznego tj. Euro Innowacje Software sp. z o.o., z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, 
której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w 
sprawie budżetu obywatelskiego.  

12. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z 
wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
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