KONTAKT NA NAVRHOVATELE

DATUM PODÁNÍ NÁVRHU

ČÍSLO NÁVRHU

VĚK

Nevyplňujte.

Návrhy mohou předkládat osoby starší 15 let.

Krátký, výstižný, zajímavý.

LOKALITA NÁVRHU
Hrabůvka

Dubina a Bělský les

Výškovice

Zábřeh

ANOTACE

SPECIFIKACE NÁVRHU

Stručnou anotaci použijeme pro prezentaci návrhu např. v Jižních listech. Délka anotace max. 200 znaků.

Několik vět, čeho se návrh týká a co je jeho cílem, proč jej navrhuji.

Krátký popis, jak bude návrh sloužit obyvatelům dané části – např. kolik osob jej využije, zda bude využíván sezónně nebo celoročně. Je-li realizace
návrhu navržena v prostorách příspěvkové organizace města – např. škola, kulturní zařízení, knihovna, uveďte jakým způsobem budou moci váš
návrh využít obvyvatelé místní části – otevírací hodiny a podobně.

Co nejpřesněji popište místo, adresu, případně zmínku o tom, že mapka je doplněna jako příloha.

Přiložte také ilustrační obrázek (fotografii) k prezentaci návrhu.
V případě investičního návrhu rovněž mapu a situační nákres místa realizace.

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu
1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3,
IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.
2. Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu participativního rozpočtu pro rok 2019. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu
participativního rozpočtu pro rok 2019.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu
posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci
informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

datum, podpis ....................................................

jméno a příjmení ....................................................

