GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-19 21:37:36

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: TRYNEK
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: TRYNEK

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Kurs tańca towarzyskiego dla mieszkańców dzielnicy Trynek

5. Opis projektu
Organizacja kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych- mieszkańców dzielnicy Trynek. W trakcie dwóch
semestrów 2022 roku ( III- VI i IX- XII z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej) zostałyby przeprowadzone zajęcia taneczne raz w
tygodniu przez 1 h w godzinach popołudniowych. Było by to około: 8 miesięcy x 4 zajęcia= 32 zajęcia. 32 zajęcia x 3 grypy
wiekowe = 96 zajęć Zajęcia mogłyby się odbywać na terenie obiektów sportowych znajdujących się w terenie dzielnicy Trynek
lub w jednej ze Szkół w dzielnicy.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych byłyby z całą pewnością świetną formą spędzania wolnego czasu dla wielu
mieszkańców Trynku, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy wzrasta zapotrzebowanie na aktywność fizyczną społeczeństwa.
W dzielnicy jest wiele osób, których nie stać na dodatkowe zajęcia sportowe czy ogólnorozwojowe, aby móc zadbać o siebie,
swą kondycję fizyczną i psychiczną zarazem. Problem jest też często sam dojazd na takie zajęcia. Możliwość spotkań na kursie
tanecznym w dzielnicy na pewno da szansę rozwoju fizycznego i społecznego wielu osobom, które do tej pory nie miały takiej
szansy na zajęcia popołudniowe. Spotkania na kursie przyczynią się również do nawiązania znajomości i integracji
mieszkańców Trynku, pozwoli mieszkańcom aktywnie , zdrowo i miło spędzić czas. Dlaczego warto inwestować w Taniec? 1)
Taniec to zdrowie. Usprawnia krążenie, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko otyłości i cukrzycy. 2) Poprzez naukę
choreografii ćwiczy się pamięć i koncentrację 3) Ćwiczymy prostą i prawidłowa postawę

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

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
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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

