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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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2 PODGRODZIEDOKOÑCZENIE ŒCIE¯KI ROWEROWEJ WZD£U¯ 
UL. IWASZKIEWICZA WRAZ Z LIKWIDACJ¥ MIEJSC POSTOJOWYCH

TWARDY

4 ZAU£EK OPTYMISTÓW KONTYNUACJA ZADAÑ Z OBO 2019 
„TWORZYMY NATURALNY PLAC ZABAW Z OGRODEM

TWARDYZATORZE

6
REMONT SKRZY¯OWANIA ULIC ERDMANOWEJ I BOROWEJ 
NA OSIEDLU PODLEŒNA, PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM TWARDYPODLEŒNA
NA UL POPRZECZNEJ

9 CHODNIK GRUSZOWE SADY - CZEŒÆ II TWARDYBRZEZINY

8 ŒCIE¯KI SPACEROWE DLA PARKU KIESZONKOWEGO 
PODLEŒNA/ZATORZE

TWARDYPODLEŒNA

10 TWARDYLIKUSY
ROZBUDOWA MIEJSCA SPOTKAÑ MIESZKAÑCÓW PRZY 
ISTNIEJ¥CYM PLACU ZABAW ("ROLNIK" BA£TYCKA 45)

12 TWARDYKÊTRZYÑSKIEGOZAKUP PRZENOŒNEGO URZ¥DZENIA NAG£AŒNIAJ¥CEGO 
Z MIKROFONEM

13 TWARDYKÊTRZYÑSKIEGOREMONT I U£O¯ENIE NOWEGO CHODNIKA NA ULICY KOPERNIKA, 
OD KOPERNIKA 14 DO UL. KAJKI

14 TWARDYŒRÓDMIEŒCIE
USYTUOWANIE KOMPOZYCJI RZE•BIARSKIEJ 
"WARMIÑSKIE ¯URAWIE" W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

15 TWARDY
WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. GRABOWSKIEGO 
I KONTYNUACJA PROJEKTU OBO 2017: ALEJKA SPACEROWA

LIKUSY19 TWARDY
ROZBUDOWA PARKINGU NA UL. BA£TYCKIEJ PRZY KOŒCIELE 
WSPOMO¯ENIA WIERNYCH

KOŒCIUSZKI

BRZEZINY21 TWARDY
SCHODY ORAZ CHODNIK POMIÊDZY ULICAMI 
ZNANIECKIEGO/KRAUTFORSTA/OLSZEWSKIEGO/ZARUSKIEGO

WOJSKA POLSKIEGO22 TWARDY
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I SCHODÓW TERENOWYCH 
PRZY BUDYNKU RADIOWA 31

JAROTY25 TWARDY
SKATEPARK JAROTY – BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTÓW 
MIEJSKICH PRZY S.P. 34

PIECZEWO26 TWARDYREMONT CHODNIKA - UL. GÊBIKA
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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28 KORMORANWYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z P£YTEK NA KOSTKÊ 
BRUKOW¥

TWARDY

29 WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA -  ODCINEK 
UL. GA£CZYÑSKIEGO 29 DO IWASZKIEWICZA 28

TWARDYPODGRODZIE

32 OLSZTYÑSKI TRENER SENIORALNY TWARDYPROJEKT MIEJSKI

31 ZIELONE ZATORZE TWARDY

33 TWARDYDAJTKI
WYMIANA CHODNIKA UL.SIEWNA (MIÊDZY UL.¯YTNI¥ I 
UL.PSZENN¥)

34 TWARDYKÊTRZYÑSKIEGOUTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH POLBRUKIEM 
PRZY. UL. JASNEJ

35 TWARDYJAROTYBUDOWA DROGI UL. BAJKOWEJ NA ODCINKU OD KANTA 
DO BOLKA I LOLKA

37 TWARDYPROJEKT MIEJSKI
BUDOWA SIEDZISK KLUBOWYCH Z 460 MIEJSCAMI 
ORAZ BOKSU NA BIURO ZAWODÓW

41 TWARDYEKOSTACJA NAD JEZIOREM D£UGIM

POJEZIERZE42 TWARDYEKOSTACJA POJEZIERZE

NAD JEZIOREM D£UGIM

KORMORAN43 TWARDYEKOSTACJA KORMORAN

PODLEŒNA44 TWARDYBEZPIECZNY CHODNIK DLA ZAMENHOFFA !!!

WOJSKA POLSKIEGO45 MIÊKKIPOTAÑCÓWKI W PARKU JAKUBOWO - KULTURA W PARKU

WOJSKA POLSKIEGO46 KONCERTY W PARKU JAKUBOWO - KULTURA W PARKU

30 PARK OSIEDLOWY DAJTKI TWARDYDAJTKI

PROJEKT MIEJSKI

MIÊKKI
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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48 DO TRZECH AED SZTUKA – ZAKUP AUTOMATYCZNYCH 
DEFIBRYLATORÓW DLA MIESZKAÑCÓW OSIEDLA JAROTY

TWARDY

51 REGENERACJA OCZKA WODNEGO TWARDY

54 EKOSTACJA ŒRÓDMIEŒCIE TWARDYŒRÓDMIEŒCIE

53 EKOSTACJA DAJTKI TWARDY

56 TWARDYLIKUSYEKOSTACJA LIKUSY

61 TWARDYKOŒCIUSZKIBIBLIOTECZKA POD CHMURK¥

62 TWARDYGUTKOWOBIBLIOTEKA NOWOŒCI WYDAWNICZYCH GUTKOWO

67 TWARDYKORMORANŒWIAT£O NA KORMORANA

69 TWARDYROWEROWY PLAC ZABAW

ZIELONA GÓRKA70 TWARDYZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

PODLEŒNA71 TWARDY

KORTOWO73 TWARDY

74 ROZBUDOWA SKATEPARKU NA PLA¯Y MIEJSKIEJ

BRZEZINY78 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWY PRZEJŒÆ MIÊDZY ULICAMI

52 EKOSTACJA PODGRODZIE TWARDYPODGRODZIE

MIKROKLIMAT FESTIVAL – FESTIWAL NIEZALE¯NEJ MUZYKI 
AMBIENTOWEJ

JAROTY

JAROTY

DAJTKI

JAROTY

REMONT CHODNIKA PRZY UL. WROC£AWSKIEJ Z ODŒWIE¯ENIEM 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

WYMIANA JEZDNI I CHODNIKA PRZY UL. PROMIENISTEJ 
W OLSZTYNIE

PROJEKT MIEJSKI TWARDY

TWARDY
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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ZANIEDBANYM SKWERZE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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OLSZTYÑSKI BUD¯ET OBYWATELSKI
EDYCJA 2019

KARTA DO G£OSOWANIA
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Pani¹/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak¿e o przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach, wynikaj¹cych z regulacji
o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn (dane adresowe: Plac Jana Paw³a II 1
10-101 Olsztyn).

Wyznaczyliœmy inspektora ochrony danych, z którym mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê we wszystkich 
sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi¹zanych z przetwarzaniem 
danych osobowych drog¹ elektroniczn¹ (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie na adres Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ w celu realizacji procesu Olsztyñskiego Bud¿etu 
Obywatelskiego na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pani¹/Pana zgoda.

Z danych osobowych bêdziemy korzystaæ do momentu zakoñczenia realizacji celów okreœlonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: organy w³adzy publicznej oraz podmioty wykonuj¹ce zadania 
publiczne lub dzia³aj¹cych na zlecenie organów w³adzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gmin¹ Olsztyn przetwarzaj¹ dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina  Olsztyn 
reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.

Pani/Pana dane mog¹ byæ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie bêd¹ podlegaæ profilowaniu.

Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich (organizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys³uguj¹ Pani/Panu nastêpuj¹ce prawa:
?prawo dostêpu do danych osobowych,
?prawo ¿¹dania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania usuniêcia danych osobowych,
?prawo ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
?prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo 

otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych przys³uguje tylko co do tych 
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

?prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i¿ przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz¹dzenia
o ochronie danych osobowych,

?W zwi¹zku z tym, ¿e przetwarzanie danych osobowych odbywa
siê na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys³uguje Pani/Panu prawo do cofniêcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofniêcie to nie ma wp³ywu
na zgodnoœæ przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofniêciem, z obowi¹zuj¹cym prawem. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na podstawie zgody osoby, której dane dotycz¹. Podanie przez 
Pani¹/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich niepodanie skutkuje 
niewa¿noœci¹  oddanego g³osu.
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