
 

 
F O R M U L A R Z  

 

PROPOZYCJI PROJEKTU DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  
MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2016-2025 – NABÓR 2021 R. 

 

PROJEKT NOWY/ PROJEKT AKTUALIZOWANY* 
 

1 
Podmiot zgłaszający/ 
odpowiedzialny za realizację/ 
partnerzy projektu- jeżeli są 

 

2 Tytuł projektu  

3 
Krótki opis problemu jaki rozwiązuje 
projekt (max. 40 wyrazów) 

 

4  Cele projektu (max. 80 wyrazów) 

 

5 Prognozowane produkty i rezultaty 

 
 

6 
Sposób oceny rezultatów 
projektu w odniesieniu do 
celów rewitalizacji 

 

7 
Przedmiot projektu/zakres 
prowadzonych prac 

 

8 
Lokalizacja projektu 
(np. adres/nr działki ewidencyjnej) 

 

9 
Podobszar rewitalizacji 
(zakreślić właściwe wstawiając „X”) 

 Biały Kamień  Stary Zdrój  Śródmieście 

 Sobięcin  Nowe Miasto  Podgórze 

 Poza obszarem rewitalizacji**  

10 
Szacowana wartość projektu  
w PLN 

 

11 

Źródło finansowania*** 

 
 

Środki 
własne 

 Dotacja UE  Kredyt  Inne 

Kwota w PLN*** 
    

12 
Planowany okres realizacji 
 (w latach) 

Od:  Do: 
 

13 
Cel GPR jaki realizuje –  
zaznaczyć „X” 

Cel 1  Cel 2  Cel 3  

14 
Typ projektu 
(zakreślić właściwe „X”) 

 
Projekt o charakterze inwestycyjnym 

 
Projekt o charakterze nieinwestycyjnym 

15 
Dane osoby składającej formularz: 
imię i nazwisko, instytucja 

 

16 Telefon/ e-mail  

 

  
*  właściwe podkreślić  
** wyjaśnienie w instrukcji wypełniania formularza 
*** wskazać z jakich środków pomiot zgłaszających będzie finansował projekt i określić wielkość kwot w zależności od źródła finansowania 

 

 

Prosimy o wysyłanie formularzy na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl w plikach edytowalnych. 

 

 

 

mailto:rewitalizacja@um.walbrzych.pl


 

 

 

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).  

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 
PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH 

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118 
www.um.walbrzych.pl 

www.bip.um.walbrzych.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  MIASTA 

WAŁBRZYCHA NA LATA 2016-2025 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. 
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 
665 53 59 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z uruchomioną procedurą zmiany 
Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 20216-2025 r. 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz e-mail będą przetwarzane 
w celu zapewnienie szybkiej komunikacji w związku z realizowaną sprawą. 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ustawą z dnia  
z 9  października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i wynika to z 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu i adres e-mail będą 
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, którą można wycofać w dowolnym 
momencie. Podanie tych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa (Wojewoda Dolnośląski, Wojewódzki Sąd 
Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny), operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto Pani/Pana dane 
mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych 
przy ich przetwarzaniu, w tym firmie MADKOM S.A. - jeżeli dane są przetwarzane w 
systemie informatycznym to należy wskazać dostawcę tego systemu.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) tj. przez okres 50 lat 
następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych wynika z realizacji zadań spoczywających na jst, a 
określonych ustawą z dnia z 9  października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 485). Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu jest 
dobrowolne. Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu 
telefonicznego oraz poprzez pocztę e-mail. 
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