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Oświadczam, że jestem mieszkańcem budynku przy zgłaszanym podwórku, w rozumieniu definicji zawartej 
w „Zasadach udziału mieszkańców Ostródy w projekcie „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie””, 
stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 33/2021 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 8 marca 2021 r.  
 
Do zgłoszenia dołączam:  

1. Mapę z oznaczeniem lokalizacji podwórka (obowiązkowo) 
2. Listę aktywnych mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu „Rewitalizacja 

podwórek w Ostródzie”.  
 

 
   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: Urząd Miejski 
w  Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24. Tel. 89 642 94 
00, e-mail: um@um.ostroda.pl w celu prowadzenia dokumentacji i w celach informacyjnych związanych  
z realizacją projektu „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie”. 
2. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych 
osobowych, obowiązkach administratora oraz moich prawach. 

 
 
        Ostróda, dnia ........................                                                            Podpis:        .............................................. 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
1 Za miejsce zamieszkania uznaje się pobyt stały lub czasowy w lokalu mieszkalnym, niekoniecznie będącego 
własnością mieszkańca. Mieszkańcem nie jest osoba prowadząca w lokalu wyłącznie działalność 
gospodarczą.    

 

nr zgłoszenia : ………………… 

 
Załącznik nr 1 do Zasad udziału mieszkańców Ostródy 

 w projekcie „Rewitalizacja podwórek w Ostródzie”    

 

 

data i pieczęć wpływu 
do Urzędu Miejskiego w 

Ostródzie   

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE „REWITALIZACJA 

PODWÓREK W OSTRÓDZIE” 

Formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda  
lub przesłać elektronicznie (podpisany skan lub podpisem elektronicznym) na adres: 
kontakt@smart.ostroda.pl  

Imię i nazwisko 
Wnioskodawcy 

 

 

  

Miejsce zamieszkania1 
Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

Wstępny zakres prac 

 

 

 

Dane kontaktowe 
Wnioskodawcy 

nr tel.:                                            e-mail:  

Dane podwórka 

ulica:   

 

 

obręb: nr działki/działek: 

mailto:um@um.ostroda.pl
mailto:kontakt@smart.ostroda.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel. 642-94-00, adres e-mail: 
um@um.ostroda.pl). 

2) W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, P. Jacek Pietrzyk, 
z którym można skontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji i w celach 
informacyjnych związanych z realizacją Projektu „Rewitalizacja Podwórek w Ostródzie” na podstawie:  
- art. 6 ust. 1, lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;   

- art. 6 ust. 1, lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
- Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 
1, lit. a) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody  
na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.                                   

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
  i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem jest Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta.                                          

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych     
w  pkt. 3 celów, a  po tym czasie przez okres do 6 lat w zakresie wymaganym przez przepisy 
obowiązującego prawa. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także      
z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, 
Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.                                              
 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych 
jest brak możliwości zgłoszenia i udziału w Projekcie „Rewitalizacja Podwórek w Ostródzie”. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osoba do kontaktu: Rafał Włodarski – Urząd Miejski w Ostródzie, Referat Rozwoju Lokalnego, ul. A. Mickiewicza 24, 
14-100 Ostróda, tel. 89 642 94 41, wlodarski@um.ostroda.pl 

 


