Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy do Plebiscytu „Tytani Społeczni Zabrza 2021”

Oddaję głos na następujące organizacje pozarządowe
w Plebiscycie Tytani Społeczni Zabrza 2021:

I miejsce……………………………….………………………………………..……..………………………... 3 pkt.

II miejsce…………………………………………………………………………..…..…………….……….…..2 pkt.

III miejsce…………………………………………………………………………..…….…….……………..….1 pkt.

Dane podmiotu głosującego:

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
/pełna nazwa organizacji pozarządowej/

☐
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Plebiscytu „Tytani Społeczni Zabrza 2021” i akceptuję wszystkie jego
postanowienia1.

Zabrze, dnia ………………….

1

……………………………..………………………………………………………………
/podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji pozarządowej/

Oświadczenie obowiązkowe. Niezłożenie tego oświadczenia skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia organizacji pozarządowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PLEBISCYT „TYTANI SPOŁECZNI ZABRZA 2021”
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych?
Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby uzyskać
więcej informacji o przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści
się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych?

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich
nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z uczestnictwem w głosowaniu
w Plebiscycie „Tytani Społeczni Zabrza 2021” organizowanym przez Miasto Zabrze
(Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO1 tj.:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi,
to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem
świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO,
w którym Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane przez
okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym zakończono sprawę (kat. arch. B-5), tj. okres wyznaczony na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia
wobec Administratora w zakresie
przetwarzanych danych?

1

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby zagłosować w Plebiscycie
„Tytani Społeczni Zabrza 2021”.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo
do niepodlegania decyzji opartej
wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

