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Formularz zgłoszenia projektu 
 
 
                                                                      

DATA I GODZINA WPŁYWU 
 
 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Tczewie) 
 

NUMER  IDENTYFIKACYJNY PROJEKTU 
(ID) 

 
 
 

(Wypełnia Urząd Miejski w Tczewie) 

 

1. Autor  projektu:  

Imię i nazwisko:  

………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Adres zamieszkania: 

………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Adres email:      Nr telefonu: 

……………………………………………………..                      ………………………………................................. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Tytuł projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

…………………………………………………………………………..………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: (adres działki, obręb oraz numer 

geodezyjny działki): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Opis projektu: 
(Proszę przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy 

jego realizacji, proponowane rozwiązania uwzględniające, o ile to możliwe,  „uniwersalne 

projektowanie” dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, cel realizacji 

projektu) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Szacunkowy koszt realizacji projektu :  
(Należy podać elementy składowe projektu oraz odpowiadające im szacunkowe koszty) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………..

. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Lista mieszkańców popierających projekt zawierająca podpisy wymaganej liczby 

mieszkańców i niebędących autorem projektu w załączeniu (poniżej należy postawić w 

odpowiednim kwadracie krzyżyk) 

    TAK              NIE 

 

7. Lista pozostałych załączników (nieobowiązkowe) (np. wizualizacja projektu, aktualne 

zdjęcia lokalizacji, mapa i inne materiały, które pomogą lepiej zrozumieć ideę stojącą za projektem 

i ułatwią ocenę projektu): 

 

1) …………………………………………………………………………………………. 
 

2) …………………………………………………………………………………………. 
 

3) ………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Oświadczam, że jestem mieszkańcem Tczewa. 

 

OŚWIADCZENIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie  

przy ul. Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Adrianą Głuchowską, dostępną pod adresem e-mail: 

inspektor@um.tczew.pl oraz numerem tel. 696011969.  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Tczewa 2023. 
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5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe , dla których 

Administratorem jest Gmina Miejska Tczew. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku , gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 
                                            

…………………………………………………………………………………..... 
                                    Czytelny podpis autora projektu

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 


