
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zielonego Budżetu 

miasta Elbląg 
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Imię i nazwisko 
wnioskodawcy: 

 

Adres 
zameldowania 
wnioskodawcy: 

Miasto:  

Ulica:  
Numer 
domu: 

 
Numer 

mieszkania: 
 

Kontakt: 

Numer 
telefonu: 

 
 
 

E-mail:  



 
Tytuł zielonego projektu (tytuł powinien być jak najkrótszy, symbolizować pomysł na 

projekt). Tytuł zostanie zamieszczony w informacji o wynikach.  

 

Dokładna lokalizacja zielonego projektu: 
Prosimy wskazać najdokładniejszą lokalizację projektu, adres i nr działki, 

opisać wybraną roślinność oraz dołączyć rysunek sytuacyjny danego obszaru.  

 



 
Załączniki do składanego projektu:  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

- Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: 
Prezydenta Miasta Elbląg,  

1) Administrator Gmina Miasto Elbląg na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Piotra Tulskiego, kontakt: tel. 55 239 33 
28, e-mail: iod@umelblag.pl 

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie 
wyrażonej zgody. 

3) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 
celów, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 

4) Podanie danych osobowych jest: 
- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, 
- dobrowolne, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą. 

5) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na 
podstawie zgody, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa. 

 



Data i podpis wnioskodawcy:  

 

Formularz należy złożyć w terminie do: 31.07.2021r (decyduje data wpływu). 


