
OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………….. 

zamieszkały/zamieszkała ..…………………………………………………………………………... 

nr PESEL ……………………………………… (nr tel.: ………………………..) 

 

oświadczam, 

iż nie brałem/brałam udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,  

tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50,  

e-mail: iod@uml.lodz.pl . 

3. Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Ogólną podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe zawarte na 

„Karcie do głosowania na zadania zgłoszone  do budżetu obywatelskiego 2018/2019” tzn. nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania 
będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę w celu: 

a) przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019; 

b) uniemożliwienia tej samej osobie wprowadzania kilkukrotnie danych w ramach tych samych konsultacji. 
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów 
międzynarodowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 a następnie zostaną usunięte w terminie 

60 dni od zakończenia głosowania. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 

cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas 

przetwarzane.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(dla wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wstawić znak „X” w pole kwadratu) 

 

 
Informacje zawarte w klauzuli informacyjnej są dla mnie zrozumiałe dlatego oświadczam, że: 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 104, moich danych 

osobowych zawartych w „Karcie do głosowania na zadania zgłoszone  do budżetu obywatelskiego 2018/2019” w celu udziału  
w konsultacjach społecznych w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, w tym uniemożliwienia tej samej osobie 

wprowadzania kilkukrotnie danych w ramach tych samych konsultacji. 
 

 

Łódź, dnia ……………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………… 
(podpis)    
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