
 

FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ DO PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 

TVOŘÍME BÍLINU 

2022/2023 

Základní údaje 

Jméno a příjmení navrhovatele 

Adresa (název ulice, číslo popisné, město) 

Telefonický 

kontakt 

E-mail 

Prohlašuji, že jsem starší 15 let 

ANO NE 

Název návrhu 

Uveďte jednoduchý, srozumitelný název vašeho návrhu 



Popis návrhu 

Proč 

Proč je projekt 

důležitý, co je jeho 

cílem 

Co 

Co by se mělo 

udělat 

Kde 

Popis lokality 

Pro koho 

Kdo bude mít z 

projektu prospěch 

Dopad 

Jaký užitek z 

projektu bude, 

kolika občanů se 

projekt dotkne 

Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé 

K formuláři je třeba dále přiložit: 

1. Předpokládané náklady související s realizací návrhu (předpokládané náklady vč. DPH) 
(příloha č. 1) 

2. Podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu min. 5 dalších obyvatel 
ve věku starších 15 let (příloha č. 2) 

3. Ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu 

4. Mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat 

5. Fotodokumentaci současného stavu



 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAVRHOVATELE 

Informace podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) pro navrhovatele projektů do participativního rozpočtu města Bílina. 

• Správce: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

Telefon: 417 810 811, elektronická adresa podatelny: ePodatelna@bilina.cz 

ID datové schránky: qdtb7vx 

• Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Petr Štětka 

Telefon: 227 031 495, Mobil: 734 647 701 

Elektronická adresa: petr.stetka@moore-czech.cz 

• Subjekty údajů: Navrhovatelé projektu do participativního rozpočtu města Bílina 2022/2023 a jejich zástupci 

• Město Bílina zpracovává následující osobní údaje výše uvedených subjektů údajů: 

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail 

• Město Bílina zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele a komunikace s ním, na základě nezbytnosti zpracování 

osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných 

zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše 

osobní údaje nebudou nikde zveřejněny. 

• Doba uložení: osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 6 měsíců od ukončení hlasování o realizaci projektu 

u navrhovatelů, jejichž projekt v hlasování nezvítězil a nejdéle do 1 roka od realizace projektu u navrhovatelů, jejich projekt v hlasování zvítězil. 

• Informace o právech subjektů údajů: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo 

na omezení zpracování, právo na námitku vůči zpracování, právo na přenositelnost a právo na podat stížnost u dozorového úřadu. 

• Příjemce osobních údajů: správce osobní údaje nikam dále nepředává. 

• Při zpracování výše uvedených osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. 

Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro výše uvedený účel a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění správci udělit, jeho obsahu jsem plně porozuměl a nemám 

k němu žádné výhrady. 

PODPIS NAVRHOVATELE                                                                                 DATUM 
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