
       

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

Projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2023. 
 

Lp. Aktualny zapis  
w projekcie Programu 

wraz z numerem 
paragrafu i punktu 

Sugerowana zmiana 
(konkretny zapis paragrafu i 

punktu) 

Uzasadnienie 

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 

Inne uwagi 

 

 

 

 

Brak uwag do projektu Programu         

Dane uczestnika konsultacji 

Nazwa organizacji 
 

 

Adres organizacji 
 

 

Numer telefonu/adres e-mail 
organizacji 

 
 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu  

 
 

Numer telefonu, mail osoby do 
kontaktu 

 

 
 
                                                                                                                                   ………………………………………….. 
                                                                                                                                             data         podpis 
Uwaga: 
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2022 r. 
(liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą lub mailem na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl 
 
Biuro Aktywności Społeczne 
ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz, pok. nr 6 
tel: 52 58 58 727 
email: ngo@um.bydgoszcz.pl 
 

 



 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo 
kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 
lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania projektu Programu 
Współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r,. 

4. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało nie możnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji . 
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa.  
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta 
Bydgoszczy,  

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż do  1.12.2022 r. 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu 
zgłoszenia wycofania zgody należy przesłać informację na adres 
ngo@um.bydgoszcz.pl . 

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich 
przetwarzania, 
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia 
prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia 
Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 


