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Lista mieszkańców  popierających  projekt  

  
Tytuł projektu:   

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

 

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

 
Autor projektu:  ………………………………………………………..….. 
     ( Imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH: 

(*)Popierając projekt wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 

2023 , realizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie. Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem tak zebranych danych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. M. Piłsudskiego 1. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 

internetowej www.odo.wrotatczewa.pl, 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2023, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. 

 

Lp.
 

Imię i nazwisko 

mieszkańca 

Adres  zamieszkania  

mieszkańca 

Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem Tczewa 

Czytelny podpis mieszkańca 

popierającego projekt (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Lista mieszkańców  popierających  projekt 

  
Tytuł projektu:   

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

 

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

 
Autor projektu:  ………………………………………………………..….. 
     ( Imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH: 

(*)Popierając projekt wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 

2023 , realizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie. Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem tak zebranych danych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. M. Piłsudskiego 1. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 

internetowej www.odo.wrotatczewa.pl, 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2023, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. 

 

Lp.
 

Imię i nazwisko 

mieszkańca 

Adres  zamieszkania  

mieszkańca 

Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem Tczewa 

Czytelny podpis mieszkańca 

popierającego projekt 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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Lista mieszkańców  popierających  projekt  

  
Tytuł projektu:   

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

 

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

 
Autor projektu:  ………………………………………………………..….. 
     ( Imię i nazwisko) 

 

OŚWIADCZENIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH: 

(*)Popierając projekt wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 

2023 , realizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie. Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem tak zebranych danych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. M. Piłsudskiego 1. Szczegóły ochrony danych osobowych znajdują się na stronie 

internetowej www.odo.wrotatczewa.pl, 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2023, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. 

 

 

Lp.
 

Imię i nazwisko 

mieszkańca 

Adres  zamieszkania  

mieszkańca 

Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem Tczewa 

Podpis mieszkańca popierającego 

projekt 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 


