ZARZĄDZENIE NR 1494/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 13 września 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad, trybu powoływania i zasad postępowania
w zakresie działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego w Gdańsku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.) w związku art. 5 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),
w związku z § 4 ust. 1, pkt. 7 lit. f) Załącznika do Uchwały Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17
grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020”, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/887/16 Rady Miasta
Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 1199/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 sierpnia 2016 r, w sprawie ustalenia
zasad, trybu powoływania i zasad postępowania w zakresie działania Zespołów Dialogu Obywatelskiego
w Gdańsku zmienionym zarządzeniem Nr 895/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2018 roku,
zmienia się załącznik i nadaje mu się treść wg. Załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

/-/ Aleksandra Dulkiewicz
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Gdańsk, dn. .....................................

Załącznik
do Zarządzenia nr 1494/19
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia
13 września 2019 r.

Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Wniosek o powołanie Zespołu Dialogu Obywatelskiego
1. Dane wnioskodawców
Pełna nazwa podmiotu oraz
nr rejestru

Lp.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby/osób
upoważnionych
do
reprezentacji podmiotu

1.
2.
3.
4.
5.
2. Cel powołania Zespołu

Cel:

Uzasadnienie:
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3. Zakres prac Zespołu:
Zakres merytoryczny prac Zespołu:

Merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub jednostka organizacyjna Miasta
Gdańska właściwa dla prac Zespołu:

4. Przedstawiciele wnioskodawców wskazani do prac Zespołu:

Lp.

Pełna nazwa
podmiotu

Imię i nazwisko
osoby/osób
wskazanej/ych
do prac w Zespole

Dane kontaktowe
osoby/osób
wskazanej/ych do
prac w Zespole
telefon

Podpis

e-mail

1.
2.
3.
4.
5.

Każdy ze wskazanych wnioskodawców oraz osób wskazanych do prac zespołu zobowiązany jest do
wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku. Wzór
oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarty jest w
załączniku do zarządzenia. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi
załącznik do wniosku.
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Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji
1………………………………………..
2………………………………………..
3………………………………………..
4…………………………………………
5…………………………………………
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Opinia
Opinia właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego lub jednostki
organizacyjnej Miasta Gdańska

Opinia Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
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Oświadczenie
W sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust. 2 lit. a 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) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego
RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie następującej kategorii moich danych osobowych ( imię, nazwisko,
telefon, e-mail ) w zakresie utworzenia Zespołu Dialogu Obywatelskiego „Młodzi w Mieście” i zapoznałem się
z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

……………………………………………………………………………………………………..
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
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Klauzula informacyjna
osobowych

o przetwarzaniu

danych

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest: Prezydent
Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku za pomocą adresu
iod@gdansk.gda.pl.
3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Gdańska - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi;
c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Gdańsk;
e. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
f. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Gdańsk przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Gdańsk.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
* dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
* osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
* dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
* dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
* osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
* przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
* Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
* osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
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e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
* przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
* przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
* zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych
przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
12. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
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