Załącznik nr 2

Wypełnia Urząd Miejski w Czersku

Data wpływu: ______/______/2018
Wezwano do uzupełnienia: _______________________________________________________________
(TAK/NIE. Co było powodem?)

Wpisano na listę projektów pod nr: _______________/2019
(pieczątka i podpis pracownika)

Wniosek o ujęcie przedsięwzięcia
w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2019

rejestrującej)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie
Podpis:Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

........................…………………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis zgłaszającego wniosek)

WYBÓR BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:(Należy zaznaczyć do jakiej puli środków zgłaszane jest przedsięwzięcie.)
- Podstawowy Budżet Obywatelski - przedsięwzięcia do kwot według poniższego wykazu
do 80 tys. zł
do 80 tys. zł
do 80 tys. zł do 80 tys. zł









Osiedle nr 1
"Centrum"

Osiedle nr 2
"Chojnickie"

Osiedle nr 3
"Starogardzkie"

Osiedle nr 4
"Tucholskie"

do 35 tys. zł

do 40 tys. zł

do 35 tys. zł

do 80 tys. zł

do 35 tys. zł

do 40 tys. zł

Sołectwo
Gutowiec

Sołectwo
Krzyż

Sołectwo
Kurcze

Sołectwo
Rytel

Sołectwo
Zapędowo

Sołectwo
Złotowo

do 35 tys. zł

do 35 tys. zł

do 40 tys. zł

do 40 tys. zł

do 35 tys. zł

do 20 tys. zł

Sołectwo
Będźmierowice

Sołectwo
Klaskawa

Sołectwo
Lipki

Sołectwo
Łąg

Sołectwo
Łąg-Kolonia

Sołectwo
Mosna

do 40 tys. zł

do 35 tys. zł

do 40 tys. zł

do 35 tys. zł

do 40 tys. zł

do 20 tys. zł

Sołectwo
Gotelp

Sołectwo
Łubna

Sołectwo
Malachin

Sołectwo
Mokre

Sołectwo
Odry

Sołectwo
Wieck































- Zielony Budżet Obywatelski - przedsięwzięcia do kwoty 5 tys. zł brutto
- Szczęśliwy Numerek - przedsięwzięcia do kwoty 35 tys. zł brutto







1. Podstawowe informacje
a) Nazwa przedsięwzięcia: (Należy podać tytuł przedsięwzięcia i jego przybliżoną lokalizację.)

b) Dokładna lokalizacja przedsięwzięcia: (Należy podać miejscowość, ulicę, nr geodezyjny działki.) http://czersk.e-mapa.net/

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
a) Opis zgłaszanego przedsięwzięcia: (Należy w sposób zwięzły opisać planowane przedsięwzięcie.)

b) Uzasadnienie konieczności realizacji przedsięwzięcia: (Należy opisać problem, cel realizacji zadania oraz określić w jaki sposób
realizacja wpłynie na mieszkańców i jakie są spodziewane korzyści.)

c) Beneficjenci: (Należy wskazać grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystają najbardziej na realizacji przedsięwzięcia.)

3. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia
a) Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia:

__________,_____

zł brutto

b) Wstępny kosztorys realizacji przedsięwzięcia: (Należy oszacować koszty realizacji.)
Lp.
1.
2.
3.

Składowe przedsięwzięcia

Planowany koszt (brutto)

4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM
4. Uwagi dodatkowe (Można wskazać inne ważne informacje, które mają związek z planowaną realizacją przedsięwzięcia.)

5. Wnioskodawca: (Należy podać dane wnioskodawcy, którym może być każdy zameldowany na pobyt stały mieszkaniec Gminy Czersk,
który ukończył 16 lat na dzień składania wniosku.)

Imię i nazwisko

Adres

Telefon kontaktowy

Czytelny podpis

6. Załącznik - liczba kart poparcia przedsięwzięcia (Należy wpisać liczbę załączonych kart poparcia przedsięwzięcia.)

UWAGA!!!
Niewypełnienie którejkolwiek części formularza (z wyjątkiem punktu 4) skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn
formalnych.
Wypełnia Urząd Miejski w Czersku

Prawidłowość danych osobowych: TAK/NIE
Potwierdzenie
zameldowania
lub wpisu w rejestrze wyborców: TAK/NIE
Załącznik nr 1 do
wniosku pn. ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data
weryfikacji danych: ______/______/2018
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis osoby)

rejestrującej)
Prawidłowość wniosku pod względem formalnym: TAK/NIE

Wypełnia Urząd Miejski w Czersku

Czy przedsięwzięcie ma charakter zadania własnego
gminy: TAK/NIE
Podpis:
Data weryfikacji danych: ______/______/2018
(pieczątka i podpis osoby)

rejestrującej)
Podpis:

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 1
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 2
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 3
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 4
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 5
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 6
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 7
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 8
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 9
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 10
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 11
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 12
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 13
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 14
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

Załącznik do wniosku

Karta poparcia nr 15
przedsięwzięcia do realizacji w ramach
Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

……………………………………............................................................................................................………………………
……………………………………............................................................................................................………………………
(Nazwa przedsięwzięcia)

Dane osoby popierającej:

…………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………..…
(adres)

………………...........……………….
(czytelny podpis popierającej/ego)

Gmina Czersk informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w siedzibie Gminy Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Czersk z siedzibą w Czersku,
ul. Kościuszki 27, w celu przeprowadzenia procedury wyboru przedsięwzięć w ramach Czerskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………..............……………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis popierającej/ego)

