Załącznik nr 1 do
Regulaminu konkursu na inicjatywy oddolne
WNIOSEK O REALIZACJĘ INICJATYWY ODDOLNEJ

I. Dane Wnioskodawcy

1. Nazwa grupy inicjatywnej
2. Liczba osób stanowiących grupę inicjatywną,
w tym liczba uczestników/uczestniczek
Dane kontaktowe Organizatora konkursu i Lidera projektu:
Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274 Zabrze, tel: 533641591
3. Dane osoby reprezentującej grupę inicjatywną,
upoważnioną do kontaktu w sprawie inicjatywy
(np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

II. Opis inicjatywy oddolnej
1. Tytuł inicjatywy
2. Termin realizacji

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

3. Opis inicjatywy
- Dlaczego inicjatywa powinna zostać zrealizowana -krótkie uzasadnienie konieczności realizacji działań?
- Jakie cele mają być osiągnięte w tym cele dotyczące dostępności?
- Jakie – kolejno – działania są planowane?
- Na jakim terenie będą prowadzone (np. dzielnica, miasto, kilka miejscowości)?
- Czy jest to inicjatywa realizowana wspólnie z innym podmiotem? Jeśli inicjatywa jest realizowana na konkretnym terenie, czy grupa
posiada zgodę właściciela?
- Jakie będą rezultaty zadania (np. ile osób weźmie udział, czy nastąpi zmiana w uczestnikach/uczestniczkach lub otoczeniu)?
- Co może sprzyjać, a co może przeszkodzić w realizacji zaplanowanych działań i osiągnięciu zakładanych rezultatów?
- Jak inicjatywa będzie promowana?
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4. Opis adresatów inicjatywy
Kto skorzysta ze zrealizowanej aktywności i co im da udział w kontekście opisanego wyżej problemu.
Prosimy o podanie orientacyjnej liczby uczestników/odbiorców inicjatywy.

5. Czy rozpoczęły się już jakieś działania mające na celu przygotowanie inicjatywy?
Jeśli tak, prosimy je opisać.

6. Zaangażowanie grupy inicjatywnej w realizację inicjatywy.
Prosimy opisać, jakie zadania zrealizuje grupa inicjatywna.
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III. Budżet zadania

Lp.

Nazwa kosztu

Jednostka miary
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Liczba jednostek

Cena jednostkowa

Suma

1. Oświadczam, że wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym wniosku o realizację inicjatywy
są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie
danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego ważności.
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 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 przez administratora danych (po ich przekazaniu przez
Wnioskodawcę do Stowarzyszenia MOST) – Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274 Zabrze, – w celu
rozpatrzenia wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

2. Oświadczam, że poinformowałam/-em członków grupy inicjatywnej, że po przekazaniu wniosku
o realizację inicjatywy oddolnej do Stowarzyszenia MOST, administratorem danych osobowych
mieszkańców tworzących grupę inicjatywną, będzie Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274 Zabrze.

.……………………………………………………………….……..
Data i podpis osoby reprezentującej grupę inicjatywną
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Nazwa grupy inicjatywnej:……………………………………………..

Lp.

Data złożenia inicjatywy: ………………………………………………………

Imię i nazwisko*/ nazwa organizacji

Numer telefonu

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych
(TAK/NIE)

Podpis

IV. Grupa inicjatywna
* Oświadczam, że jestem Członkiem grupy inicjatywnej w niniejszym wniosku o realizacje inicjatywy oddolnej i ustanawiam jako reprezentanta osobę wskazaną powyżej.
* Jednocześnie oświadczam że podaję moje dane osobowe dobrowolnie na potrzeby przeprowadzenia przez Stowarzyszenie MOST konkursu na inicjatywy oddolnej, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).
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Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – zwanego
dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentant grupy inicjatywnej
składający wniosek o realizację inicjatywy oddolnej działający w imieniu grupy inicjatywnej,
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………… zamieszkały/a
w ……………………………………………………………………………………………………..
2. Reprezentant grupy inicjatywnej wskazany we wniosku o realizację inicjatywy oddolnej
informuje, że po przekazaniu do Stowarzyszenia MOST ww. wniosku, administratorem
Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie MOST ul. Wolności 274 Zabrze.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny i ewentualnej realizacji wniosku
o inicjatywę, złożonego w ramach projektu „Zsieciowane Zabrze” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna
Integracja, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie MOST.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie dłużej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu
oceny wniosku o inicjatywę oddolną.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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