
t Formularz zgloszcniowy' t

propozy'cji zadania do budżctu obyu'ate|skiego d|a miasta Miechór'r',
wrlazI. |istą nricszkańcórł, miasta Micclrów popicrających ową propozycję

I  iu 'aga:

|. \\i1'pelnienie pul*ttirv l-8 tlraz c|olączcnic list1.. o kttire.j nlowa

|il rnltt larz,a. iest oborviąz,ktlrvc.

Zgloszcnie propozycji zadania mozlir,ve jest w okrcsie od 18.01 .2017.p$o 96 07"2.

l;tlrtrru|arz zgłoszcIliclw} propozyc.ji zadania należ1' zloiyc na ł

I lrzęc|rt (inrin1, i N4iasta w Micchowie. przesłać pocztq |la adres tut' [Jrzędu.

ul. I lcnryka Sienkiervicza 25. 3]-200 Miech(lrv lub dokonać zglosze nia 7.t|

ptrśrednictrvenl strony ilrterlrctowe'i wrvw. rvspo|decydujemy.pl.

W przypadku przesyłki ptlczltlwe.i dccyduje data wpłyrvu do Urzędu Grniny i Miasta
|V{iechór,v.
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6. f .K w nozbiciu ua poszczesó|ne części zadania
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Oświadczcnie autora/a utorórv zadania
Składa.iqc niniejszy lbrmu]arz wyrazam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych
tlsobowych dla ptltrzeb niezbędnych do wdrożenia budzetu obywatelskiego dla Miasta Miechów"
zgodnie Z ustawą zdnia 29 sierpnia |997 r, o ochronię danych osobowych (tj.Dz.L]. zfa|4r.
ptlz' | |82 z póŹ,n. zn.). Wiem' że podanie danych jest dobrowolne oraz ie mam prawo kontroli
pr./-etwarzania danych' które rtmie dotycz4' prawo dostępu do treści swoich danyclr i iclr
poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy i Miasta w Miechowie
z siedzibq: ul. Herrryka Sienkiert,icza 25. 32.200 Miechów.
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