Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Programu Kompetencji Miejskich 2019 UrbanLab Gdynia
– AKTYWNI W MIEŚCIE
w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększania potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów
1. Dane Kandydata/-ki
Imię i nazwisko
Miejscowość
zamieszkania
Nr telefonu
Adres e-mail
posiadasz)

(jeśli

1.1. Informacja o szczególnych potrzebach Kandydata/-tki związanych z udziałem w Programie
Kompetencji Miejskich pod kątem dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej
i organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Dotychczasowe zaangażowanie społeczne i aktywność (należy wybrać wszystkie pasujące
opcje)
[ ] głosowałem/-am 1 raz w budżecie obywatelskim, ale w sumie nic poza tym;
[ ] głosowałem/-am 2 razy i więcej w budżecie obywatelskim
[ ] działam w lokalnej społeczności i/lub organizacji pozarządowej i/lub radzie dzielnicy i/lub od
pewnego czasu jest aktywny/-a w mieście, rozwijam zainteresowania w tym obszarze i chcę
poszerzyć kompetencje w tym zakresie.
[ ] inna aktywność, jaka?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. MOTYWACJA: Dlaczego chcesz wziąć udział w Programie Kompetencji Miejskich UrbanLab
Gdynia – AKTYWNI W MIEŚCIE?
Prosimy o opisanie skąd zainteresowanie ofertą Programu KM UrbanLab Gdynia i dlaczego to
właśnie Ciebie nie powinno zabraknąć wśród Uczestników i Uczestniczek Programu KM (ok. 100
słów).

4. ZAANGAŻOWANIE: Jakie masz dotychczasowe konkretne doświadczenie związane
z zaangażowaniem społecznym i aktywnością?
Prosimy o opisanie np. projektów i/lub inicjatyw podejmowanych z/na rzecz lokalnej społeczności
i/lub w radzie dzielnicy i/lub działań prowadzonych w organizacji i/lub oraz doświadczeń
i przedsięwzięć zrealizowanych we współpracy z Miastem i/lub jednostkami miejskimi związanych
ze specyfiką funkcjonowania miasta i miejską aktywnością obywatelską (ok. 100 słów).

5. POMYSŁY NA MIASTO: Dostrzegane wyzwania związane z podejmowaniem miejskiej
aktywności obywatelskiej rozwojem w Gdyni i pomysły innowacyjnych rozwiązań
Prosimy krótko i konkretnie opisać 3 wyzwania związane z angażowaniem się mieszkańców
w rozwój i funkcjonowanie Miasta Gdynia na dowolnym obszarze i 3 pomysły innowacyjnych
rozwiązań/odpowiedzi na te wyzwania
(ok. 600 słów – po ok. 100 słów każde
wyzwanie/rozwiązanie).

Wyzwania związane z angażowaniem się
mieszkańców w rozwój i funkcjonowanie Miasta
Gdynia

Mój Pomysł Na Miasto – propozycja rozwiązania
dla dostrzeżonego wyzwania i dalszy rozwój
miejskiej aktywności obywatelskiej i partycypacji
społecznej w Gdyni

A.

Ad A.

B.

Ad B.

C.

Ad C.

6. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-346 Gdynia,
ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Laboratorium Innowacji Społecznych: tel. 58
727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru uczestników
Programu Kompetencji Miejskich UrbanLabu Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i partycypacji.
4. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz. Urz. UE. L Nr 119,
strona 1),
5. Przysługuje mi prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych.
6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych
osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
7. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynosi
10 lat.
8. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji
Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
10. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich podania
nie mogę wziąć udziału w naborze uczestników Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia
w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych
w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury w naborze uczestników Programu Kompetencji
Miejskich UrbanLab Gdynia w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji
społecznej i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. (wymagane)

Data i podpis Kandydata/-ki

