Załącznik Nr 1
_
do Zarządzenia NLQQDQ.43.76; 3715
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia

240520i94/

Będzin ..............................

WNIOSEK O PRZYZNANIE TYTUŁU

„PRZYJACIEL MIASTA BĘDZINA"

adres zamieszkania/adres siedziby zgłaszanego kandydata*, nr telefonu
'niepctrzebne skreślić

Uzasadnienie:

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
_
do Zarządzenia Nr..QQźQ...7QÓw/y
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia

240620797

Klauzula informacyjna dla kandydata do otrzymania tytułu „Przyjaciel Miasta
Będzina"
Zgodnie z art, 13 ust. 1 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
i

i

i

dalej RODO informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Będzin, reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Będzina, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie jest Pan
Jacek Trześniewski (iod@um.bedzin.p|, tel, 32 2679180),
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru
telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
o przyznanie tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina”, złożonego zgodnie z Uchwałą
Nr LlII/464/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czenNca 2018 r. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy uprawnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania — czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań uprawnionego ograniczających tę zgodę,
a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora — do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
iod@um,bedzin.p|,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu
„Przyjaciel Miasta Będzina” złożonego zgodnie z Uchwałą Nr LIII/464/2018 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 25 czerwca 2018 r„
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
1)

w formie profilowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
administratora, którym jest Gmina Będzin, reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Będzina, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20, moich danych osobowych zawartych we
wniosku w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu
„Przyjaciel Miasta Będzina" złożonego zgodnie z Uchwałą Nr Llil/464/2018 Rady Miejskiej

Będzina z dnia 25 czenNca 2018
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

r.

Powyższa zgoda zostata wyrażona dobrowolnie

Wyrażam zgodę na udziałw procedurze nadania tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina” oraz
na ewentualne otrzymanie tego tytułu.

(data czytelny podpis kandydata do otrzymania tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina")
i

Załącznik Nr 3
_
do Zarządzenia Nr..QQ.5„€2:„4.3©v 2049
Prezydenta Miasta Bę zina
z dnia
[_

,

24062011!

Klauzula informacyjna dla osób popierających wniosek kandydata do otrzymania
tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE)
2016/6579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
i

i

i

dalej RODO informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Będzin, reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Będzina, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20,
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie jest Pan Jacek
Trześniewski (iod@um.bedzin.p|, teł. 32 2679180),
3) Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru
telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku
o przyznanie tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina" złożonego zgodnie z Uchwałą
Nr LIII/464/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2018 r., na podstawie art. 6
ust. 1 lit, a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy uprawnione na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania — czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,
ograniczenia lub innych działań uprawnionego ograniczających tę zgodę,
a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora — do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
iod@um.bedzin.p|,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z przeprowadzeniem procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytułu
„Przyjaciel Miasta Będzina” złożonego zgodnie z Uchwałą Nr LIII/464/2018 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 25 czerwca 2018 r.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie promowania.
1)

(imię i nazwisko) zamieszkała/zamieszkały w Będzinie

Ja,

na podstawie
numer telefonu
RODO niniejszym oświadczam, iż podpisując listę poparcia dla kandydata
(imię
nazwisko/pełna nazwa
kandydata do otrzymania tytutu) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest Gmina Będzin, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina, 42-500
Będzin. ul. 11 Listopada 20, moich danych osobowych wskazanych w niniejszym
oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie tytulu
„Przyjaciel Miasta Będzina" złożonego zgodnie z Uchwalą Nr LIII/4640018 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 25 czenNca 2018 r.
Powyższa zgoda zostala wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
przy ul.
an. 7 ust.

.

1

i

(data czytelny podpis osoby składającej wniosek)
i

