
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu budżetu obywatelskiego 
w Toruniu 
przyjętego uchwałą nr 52/19 
Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019r. 

 
LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU 

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TORUNIU NA ................ R. 
 

 
A. NAZWA PROJEKTU:  
 
 
 
B. WNIOSKODAWCA: 
 

 
C. OSOBY POPIERAJĄCE PROJEKT: 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 

 



 

PRZED PODPISANIEM LISTY POSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, ZAWARTYMI NA STRONACH NR 2 ORAZ 3. 

 
 

D. INFORMACJA O WYMAGANEJ LICZBIE OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT: 
(nie licząc wnioskującego): 
 

� Bielawy-Grębocin: 7   � Rubinkowo: 15   
� Bydgoskie: 15   � Rudak: 3   
� Chełmińskie: 15   � Skarpa: 15   
� Czerniewice:2   � Staromiejskie: 15   
� Jakubskie-Mokre: 15  � Stawki: 7   
� Kaszczorek: 2   � Wrzosy: 12   
� Podgórz: 10    � projekt ogólnomiejski: 15   
   
Autor projektu nie może poprzeć własnego wniosku. 

 
 

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Osoba podpisująca listę poparcia dla projektu składanego w procedurze Budżetu obywatelskiego 
w Toruniu podaje swoje dane osobowe osobie zbierającej poparcie dla swojego wniosku. 
Wnioskodawca przekazuje następnie tę listę do Urzędu Miasta Torunia, wraz ze swoim projektem. 
 
Składając podpis na liście poparcia oświadczasz jednocześnie, że zapoznałeś się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procedury 
Budżetu obywatelskiego w Toruniu, zawartą w punkcie F. 
 
 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Po co zbieramy i przetwarzamy dane osobowe? 
Wszystkie osoby składające wnioski z projektami do Budżetu obywatelskiego w Toruniu muszą 
dostarczyć także listę poparcia dla swoich projektów, zawierającą także dane osobowe osób 
popierających. Jest to niezbędne i służy sprawdzeniu, czy w procedurze składania wniosków biorą 
udział osoby do tego uprawnione, zgodnie wymogami Regulaminu budżetu obywatelskiego, 
przyjętego uchwałą nr 52/19 Rady Miasta Torunia. Sprawdzamy czy osoba popierająca jest 
mieszkańcem Torunia. 
 
Jakie dane zbieramy? 
Osoby popierające projekt podają swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także składają 
swój podpis na liście. Wnioskodawca przekazuje tę listę do Urzędu Miasta Torunia. 
 
Jaka jest podstawa przetwarzania danych? 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tym przepisem dane są zbierane i przetwarzane, 
ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta 
Torunia, który jest administratorem tych danych. 



 

Czy zbieranie tych danych jest konieczne? 
Tak. Bez tych danych nie moglibyśmy dokonać weryfikacji wniosku pod kątem jego zgodności 
z wymaganiami Regulaminu budżetu obywatelskiego, który obowiązuje na terenie Gminy Miasta 
Toruń. 
 
Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać zebrane dane osobowe? 
Dane osób popierających projekt są gromadzone w postaci papierowej. Są one archiwizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 
 
Czy udostępnimy komuś zebrane dane osobowe? 
Nie. Danych nikomu nie udostępniamy. Nie będziemy ich także wykorzystywać do żadnych innych 
celów. 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały 
gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności oraz 
poufności danych osobowych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza 
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich 
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 
Prawa osób podających dane osobowe 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom biorącym udział w procedurze Budżetu 
obywatelskiego w Toruniu przysługują następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania wynikającego z praw osób, których dane 
są przetwarzane udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego 
z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej 
siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 
 
 

G. Gmina Miasta Toruń nie ponosi odpowiedzialności za inne niż przewidziano w Regulaminie 
budżetu obywatelskiego w Toruniu wykorzystanie - przez osoby zbierające poparcie dla swoich 
projektów - danych osobowych gromadzonych na liście poparcia.  


