
 

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach  

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 
 

 

1. Informacje o projekcie
1
  

a) Nazwa projektu:  
(do 200 znaków ze spacjami) 

 

b) Lokalizacja projektu:  
(do projektu można załączyć mapę lub zdjęcie terenu/obiektu, którego dotyczy projekt)  
 

- adres:  

- numer geodezyjny działki: 
(na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl) 
 

c) Zasięg oddziaływania projektu:  
(należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 Projekt osiedlowy 
  

 Projekt ponadosiedlowy 

  

 Uzasadnienie wyboru zasięgu oddziaływania efektów realizacji projektu:  
(do 750 znaków ze spacjami) 

  

 

 

2. Rodzaj projektu 
(należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 Projekt inwestycyjny 
  

 Projekt nieinwestycyjny 

 

Proszę określić grupę beneficjentów projektu:  
(do 200  znaków ze spacjami) 

Proszę określić szacunkową liczbę beneficjentów projektu:  
(do 200 znaków ze spacjami) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Za opis projektu umieszczonego na stronie wroclaw.pl/wbo odpowiada Lider projektu, Prezydent Wrocławia 

może go modyfikowad wyłącznie: 
a) z przyczyn technicznych,  
b) gdy opis projektu nie odpowiada jego zakresowi, 
c) ze względu na obraźliwy charakter treści projektu. 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/


3. Elementy projektu 
(należy szczegółowo wypisać elementy składowe, co pozwoli na dokładną weryfikację projektu) 
 

Element składowy Ilość 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

4. Opis projektu  
(Proszę opisać zgłoszony projekt, do 750 znaków ze spacjami) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uzasadnienie projektu  
(Proszę uzasadnić potrzeby realizacji projektu, cel realizacji projektu, itp. do. 750 znaków ze spacjami)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6. Szacunkowy koszt projektu
2
  

(do 100 znaków) 

 

7. Dane lidera  
(należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 

 Pełnoletni 

 Niepełnoletni*  
(proszę podać imię, nazwisko, adres i nr telefonu przedstawiciela ustawowego Lidera) 

 

a) imię i nazwisko Lidera:  

b) nr telefonu Lidera:  

  

 

                                                           
2
 Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją jak np. 

koszt dokumentacji, prac archeologicznych czy oczyszczenia saperskiego terenu 



Zgoda na udostępnianie imienia i nazwiska na stronie www.wroclaw.pl (w przypadku wyrażenia zgody należy 

zaznaczyć okienko poniżej)  

 

  

 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko zostały 

udostępnienie przez Gminę Wrocław na podstronie mojego projektu na stronie internetowej 

www.wroclaw.pl/wbo w związku ze zgłoszeniem projektu do Wrocławskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2022. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez kontakt za pomocą 

poczty e-mail z Wydziałem Partycypacji Społecznej. 

 

Forma kontaktu z Liderem: 
(należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 

 Elektroniczna (proszę podać adres e-mail)……………………………………………………… 

 Tradycyjna (proszę podać adres do korespondencji) 

……………………………………………………...…. 

………………………………………………………… 

* a) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Lidera:  

b) adres przedstawiciela ustawowego Lidera: 

c) nr telefonu przedstawiciela ustawowego Lidera:  

 

8. Spis załączników
3
 

 
- … 

- … 

-... 

-... 

 

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Wrocław, materiałów w postaci: 

-... 

-... 

-... 

-... 

zwanych dalej „Materiałami”, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim 

celem publikacji na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo Publikacja Materiałów na stronie 

internetowej www.wroclaw.pl/wbo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich 

praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu publikacji na stronie 

internetowej www.wroclaw.pl/wbo. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie 

Wrocław lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony www.wroclaw.pl/wbo z 

jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z 

publikacją Materiałów na stronie www.wroclaw.pl/wbo zobowiązuję się do zaspokojenia tych 

roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Gmina Wrocław lub 

innym podmiot zaangażowany w prowadzenie strony www.wroclaw.pl/wbo poniosły. 

 

 

                                                           
3
 Całkowita wielkośd załączników (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie może przekraczad 10 MB Załączając do 

projektu materiały graficzne zawierające dane osobowe, należy dokonad ich anonimizacji. W przeciwnym 
wypadku załączniki nie mogą zostad opublikowane na stronie wroclaw.pl/wbo 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia  

4 maja 2016 r. L 119/1). 

 

Administrator 

danych  

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław. Możesz się z 

nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 

- przez e-mail: budzetobywatelski@um.wroc.pl, 

- telefonicznie: +48 71 777 86 68. 

Cele przetwarzania 

danych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Podstawy prawne 

przetwarzania  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W przypadku wyrażenia zgody, 

Twoje imię i nazwisko może być udostępnione na stronie www.wroclaw.pl/wbo. 

Okres 

przechowywania 

danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez 

minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów 

może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i 

wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia 

przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie 

zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą 

przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy danych 

 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej wycofaniem, 

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania 

od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy 

przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli 

takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych 

(dane kontaktowe powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem 

Ochrony Danych (dane kontaktowe w kolejnym wierszu tabeli). 

Inspektor Ochrony W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sebastian Sobecki. 

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 



Danych dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 

przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem 

można kontaktować się  w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, 

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl, 

- telefonicznie: 71 777 77 24. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

 ……………………………  

Czytelny podpis 


