
Lista poparcia projektu  
do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

UWAGA! Dołączenie kompletnej listy poparcia jest niezbędne w celu prawidłowego złożenia projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (PBO21).  
Lista powinna być uzupełniona i podpisana przez co najmniej 10 mieszkańców Poznania i przekazana w terminie 3 dni od dnia złożenia projektu.

  
Listę poparcia należy dostarczyć w oryginale, wysłając ją w zaklejonej kopercie z dopiskiem „PBO21” na adres Gabinetu Prezydenta (plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania.  

I. Wnioskodawca: II. Nazwa projektu:

Lp. Imię i nazwisko
Oświadczam, że jestem  
mieszkańcem Poznania  

(zaznacz właściwe)

Podpis osoby, która ukończyła 18 lat,  
a w przypadku osób poniżej 18 roku życia  
podpis jego rodzica/opiekuna prawnego

1.       tak                     nie

2.       tak                     nie

3.       tak                     nie

4.       tak                     nie

5.       tak                     nie

6.       tak                     nie

7.       tak                     nie

8.       tak                     nie

9.       tak                     nie

10.       tak                     nie

Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania od momentu formalnego  przekazania listy do Administratora.
aaaPrezydent Miasta Poznania jako Administrator danych osobowych wpisanych przez Panią/Pana na niniejszej liście informuje, że podane dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest przeprowadze-
nie konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2021 r.  Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do poparcia projektu. Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod 
adresem:  www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
  

 » Osobną listę poparcia należy dołączyć do każdego składanego projektu do PBO21.
 » Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla projektu i zgody na późniejszą zmianę projektu na zasadach określonych Zasadami PBO21.
 » W celu ochrony danych osobowych osób wpisujących się na listę poparcia, przy zbierania podpisów należy stosować maskownice (nakładki) lub inne środki zapewniające ochronę tych danych.  

Osoba wpisująca się na listę poparcia projektu zgłaszanego do PBO21 nie może mieć wglądu w dane innych osób umieszczonych na liście.
 » Za ochronę danych osobowych do momentu przekazania listy poparcia projektu do Urzędu Miasta Poznania odpowiada wnioskodawca. 
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