Formularz zgłoszenia propozycji do „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi:
Nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Propozycje zmian do obowiązujących zapisów Programu:
Lp.
Aktualny zapis w Programie
Sugerowana zmiana (konkretna propozycja
Współpracy na rok 2020,
nowego brzmienia zadania priorytetowego,
ze wskazaniem punktu,
rozdziału, punktu, podpunktu) lub propozycja
podpunktu itp.
nowego zapisu w Programie Współpracy na rok
2021 nieistniejącego w Programie Współpracy na
rok 2020

Uzasadnienie

Propozycje innych form współpracy, w tym pozafinansowej:

Inne uwagi:

(Uwaga! Ankieta ma jedynie charakter analityczny, pozyskane informacje nie są wiążące, ale są bezwzględnie potrzebne
do stworzenia odpowiedniego Programu Współpracy).

…………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail) nie będzie
rozpatrywany. Wypełniony i podpisany formularz można odesłać drogą korespondencyjną
lub bezpośrednio złożyć w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Świetochłowice,
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu
Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem
w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta
Świetochłowice.

Punktem wyjścia do składania propozycji do Programu Współpracy na rok 2021 jest treść aktualnie
obowiązującego Programu Współpracy na rok 2020, który dostępny jest pod linkiem:
https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/22702927?version=1.0

Uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Świętochłowice, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Świętochłowice z siedzibą przy ul. Katowickiej 54, 41-600 Świętochłowice,
tel. 32 349 18 00, e-mail: um@swietochlowice.pl
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@swietochlowice.pl

Pani/Pana dane osobowe:
1. Będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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), dalej zwane
RODO, w celu realizacji zapisów art. 5a ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
2. Mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną
Urzędu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów o archiwizacji.
4. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania
przetwarzania.
2. Wniesienia sprzeciwu – z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację – wobec przetwarzania.
3. Wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych osobowych wiąże się natomiast z brakiem możliwości ewentualnej odrębnej
korespondencji z wnoszącymi uwagi.

