Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby, która ukończyła lub w 2019 roku
ukończy 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat, i która uczestniczy w głosowaniu w ramach
III edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

Ja niżej podpisana/y _________________________________________________________
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym osoby głosującej w ramach Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego 2019 i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego na
rok 2019

__________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby małoletniej, adres zamieszkania

• akceptuję udział mojego dziecka/podopiecznego w głosowaniu,
• dane podane przez moje dziecko/podopiecznego są prawdziwe i aktualne.

___________________

_____________________________
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

data

_____________________________
numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego
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Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas prowadzenia procedury Pyskowickiego Budżetu
Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Inspektor Ochrony
Danych, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
Dane te będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyłącznie w celu zagłosowania i weryfikacji ważności głosu
poparcia w procedurze Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Brak niniejszego oświadczenia skutkuje unieważnieniem
głosu osoby niepełnoletniej.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora lub na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach..
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

www.pyskowice.pl/budzetobywatelski

