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1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: OSTROPA
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: OSTROPA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
“Strefa Sportu i Ładowania” - instalacja inteligentnej infrastruktury miejskiej dla szkoły Podstawowej

5. Opis projektu
Projektem jest wykonanie, dostawa oraz montaż nowoczesnych i funkcjonalnych urządzeń małej architektury w obrębie
lotniska Gliwice-Trynek tworząc “Strefę Sportu i Ładowania”, na którą będą składać się: ławki fitness oraz stepy, dwie
inteligentne ławki solarne ze zintegrowanymi stojakami rowerowymi, wyposażone w ładowarki USB, ładowarki indukcyjne,
WiFi, oświetlenie LED oraz funkcje dźwiękowe. Celem projektu jest stworzenie strefy, która zwiększy najaktywniejszym
użytkownikom lotniska, turystom oraz mieszkańcom komfort wypoczynku oraz przedstawi nową alternatywną formę
aktywności fizycznej. Funkcjami ławek fitness będą stalowe konstrukcje z boku ławek oraz poręcze przy oparciach ułatwiające
rozciąganie i ćwiczenia (np. kalisteniki) uzupełnione o stepy dla osób gustujących w ćwiczeniach fitness. Solarne ławki ze
stojakimi rowerowymi dzięki swym funkcjonalnością pozwolą również na ładowanie urządzeń mobilnych, korzystanie z
darmowego HotSpotu oraz odsłuchiwanie treści informacyjnych i edukujących zdalnie zmienianych przez zarządców miasta.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 51 500 zł netto.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Strefa Sportu i Ładowania ma zapewnić uczniom komfortową i funkcjonalną przestrzeń zarówno do ćwiczeń jak i wypoczynku.
Ławki fitness pozwolą poszerzyć zakres aktywności fizycznej o dodatkowe formy takie jak fitness, rozciąganie czy kalistenika.
Ławki solarne Realizowany projekt to również odpowiedź na problemy braku dostępu do energii elektrycznej umożliwiającej
ładowanie urządzeń, czy internetu poza domem. Wyposażenie terenu szkoły w inteligentne ławki zapewni zwiększenie jej
atrakcyjności dzięki takim funkcjonalnościom jak: stojaki na rowery, porty USB, oraz ładowarki indukcyjne, szerokopasmowa
sieć WiFi umożliwiająca korzystanie z hot spotu, tworząc przestrzeń reklamową dzielnicy oraz informacyjną, zbierającą dane
na temat ruchu użytkowników, funkcje głosowe przekazujące treści edukujące i informacyjne. Urządzenia zapewnią
odpowiedni poziom dostępu do usług, informacji, infrastruktury – technicznej, społecznej i środowiskowej wpływając
pozytywnie na upowszechnianie wzorców społecznych w zakresie redukcji emisji CO2, uświadamiając uczniów o potrzebie
dbałości o środowisko oraz zwiększając ich aktywność fizyczną.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
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9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 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 Nr 119, str. 1):
1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej
ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze
oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - 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 Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

