
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU „ZOSTAW 1,5% 

 W MARKACH” DLA OSOBY PYRYWATNEJ 

 
 

 

Imię i nazwisko: 

 

Nr telefonu, e-mail (wyłącznie do wiadomości Urzędu Miasta Marki): 

 

Kilka słów o mnie: 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU „ZOSTAW 1,5% 

 W MARKACH” DLA OSOBY PYRYWATNEJ 

 
 

 

Dlaczego zbieram 1,5% i w jaki sposób środki zostaną wykorzystane  

 

Jak przekazać 1,5%?  

Nazwa organizacji:  

Nr KRS:  

Cel szczegółowy:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji i danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu do projektu „Zostaw 1,5 proc. w Markach” - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz 

Rozporządzeniem 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. 1 119/1) przez Burmistrza Miasta 

Marki z siedzibą w Markach Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95. Oświadczam, że jest mi 

znane i wyrażam zgodę na umieszczenie informacji i danych na stronie internetowej 

www.marki.pl w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Zostaw 1,5 proc. w Markach” 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU „ZOSTAW 1,5% 

 W MARKACH” DLA OSOBY PYRYWATNEJ 

 
 

 

Czytelny podpis osoby składającej formularz 

lub opiekuna prawnego 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż administratorem przekazanych danych 

osobowych jest Burmistrz Miasta Marki (adres: Al. Piłsudskiego 95, 05-27) Marki). Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie  

w ramach projektu “Zostaw 1,5% w Markach”. Podane dane będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. I pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści 

danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo wniesienia w każdym czasie 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych: dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie zostaną 

przekazane do państwa trzeciego. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych 

Uczestników sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane celu wywiązania się z obowiązków 

wynikających z przepisów o dochodzeniu roszczeń, ustaw o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres wynikający z tych 

przepisów. Podane dane będą dostępne dla innych podmiotów w zakresie niezbędnym do 

realizacji projektu, „Zostaw 1,5% w Markach”. 

 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do 

złożenia formularza 


