ZARZĄDZENIE NR 535/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 5 listopada 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398
ze zm.) oraz § 4 ust.3 załącznika do uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.01.2018r.
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam
co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji.
§ 2. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji potrwa od 8 do 25 listopada 2019r.
§ 3. Regulamin otwartego naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 535/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 5 listopada 2019 roku

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKÓW
KOMITETU REWITALIZACJI
§1.
1. Prezydent Miasta Leszna ogłasza nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie
z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z
dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
2. Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji dotyczy 2 osób będących przedstawicielami
następujących grup interesariuszy:
a) Mieszkańcy obszaru rewitalizacji – 1 osoba
b) Osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna – 1
osoba
3. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą pełnoletnie osoby, mieszkające w Lesznie, będące
przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, którzy podlegają procedurze otwartego naboru
uzupełniającego.
4. Nabór uzupełniający ogłasza się na skutek ustania członkostwa w Komitecie osób reprezentujących
grupy wskazane w pkt 2 a) i b).
§2.
1. Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 8 do 25 listopada 2019
roku.
2. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne
wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w jeden
z wybranych sposobów:
a) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji, Urząd Miasta
Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu
Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
b) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju Referat Rewitalizacji, ul. Jana Pawła II 21a (1 piętro)
w godzinach pracy Urzędu.
3. Wniosek zgłoszeniowy składa się z 3 części: I Dane podstawowe, II Oświadczenia Kandydata, III Lista
poparcia.
4. W części III wniosku zgłoszeniowego Kandydat zobligowany jest do zebrania:
a) minimum 20 podpisów osób udzielających poparcia – w przypadku mieszkańca obszaru
rewitalizacji
b) minimum 5 podpisów osób udzielających poparcia – w przypadku osoby prowadzącej działalność
gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna

5. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na
wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
§ 3.
1. Informację o otwartym naborze uzupełniającym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Leszna: www.bip.leszno.pl, na stronie www.leszno.pl oraz www.rewitalizacja.leszno.pl
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna.
2. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Martyna Włudarczyk, tel. 65 529 46 35, e-mail:
mwludarczyk@leszno.pl
§ 4.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin dotyczący
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 – Formularz wniosku zgłoszeniowego (do pobrania ze strony
www.rewitalizacja.leszno.pl)
b) Załącznik nr 2 – Wykaz ulic z obszaru rewitalizacji miasta Leszna

Załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego naboru uzupełniającego
na członków Komitetu Rewitalizacji

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA LESZNA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
FORMULARZ

CZĘŚĆ I DANE PODSTAWOWE
1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

Data urodzenia

2. Otwarte pytania do kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji
W KILKU ZDANIACH PROSZĘ OPISAĆ SWOJE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE/
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE ORAZ UZASADNIĆ SWOJĄ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU
REWITALIZACJI (Ilość znaków – ok. 2000)

CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIE KANDYDATA
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.
2. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się do:
a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,
b) zapoznawania się z postępami prac w zakresie realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027,
c) zapoznawania się z materiałami zagadnień omawianymi na posiedzeniach Komitetu
Rewitalizacji,
d) przedstawiania opinii reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu
Rewitalizacji oraz przekazywania informacji zwrotnych ww. środowiskom o postępie
wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027.
3. Zapoznałem(am) się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji przyjętym uchwałą nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25.01.2018r
4. Jestem osobą pełnoletnią (nie dotyczy członka Młodzieżowej Rady Miasta Leszna)
5. Nie byłem(am) karany(a)
w pełni z praw publicznych.

za

przestępstwo

popełnione

umyślnie

oraz

korzystam

6. Moim miejscem zamieszkania jest Leszno.

………………………………………………

Data i podpis

Klauzula informacyjna dla kandydatów
na członka Komitetu Rewitalizacji
Zgodnie z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
Z Administratorem można się kontaktować:
• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl.
2. Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można
kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z naborem, a następnie pracami
Komitetu Rewitalizacji przez Urząd Miasta Leszna, na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być
udostępnione:
• pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu
przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz.
173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
6. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

•
•
•
•

prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia naboru
uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
międzynarodowych.

do

państw

trzecich

oraz

organizacji

10. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzula informacyjną.

......................................................

(miejscowość i data)

........................................................................................

(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 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 L 119 z 4.5.2016 przez Administratora danych, tj. Urząd Miasta Leszna
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100
Leszno, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia w
celu przeprowadzenia naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji, a następnie pracami
Komitetu Rewitalizacji przez Urząd Miasta Leszna, w tym umieszczenie na stronie www oraz BIP Miasta
Leszna mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności oraz nazwy reprezentowanej
przeze mnie grupy interesariuszy.
Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została
na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

......................................................

(miejscowość i data)

........................................................................................

(czytelny podpis)

CZĘŚĆ III.A LISTA POPARCIA1
Dotyczy Kandydata, który reprezentuje następującą grupę interesariuszy:
a) mieszkańca obszaru rewitalizacji miasta Leszna
Osoby udzielające poparcia dla Kandydata muszą być pełnoletnimi mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Wykaz
ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu otwartego naboru uzupełniającego
na członków Komitetu Rewitalizacji

Lp.

Imię i nazwisko osoby
popierającej kandydata

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

20 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji

Jestem osobą
pełnoletnią
(tak/nie)

Podpis

Tabela cd.

Lp.

Imię i nazwisko osoby
popierającej kandydata

Adres zamieszkania

Jestem osobą
pełnoletnią
(tak/nie)

Podpis

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Zgodnie z art. 13 ust.1, 2 oraz 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 L 119 z 4.5.2016 –
zwanej dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
Z Administratorem można się kontaktować:
• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl.
2. Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się drogą
elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z naborem uzupełniającym na członków Komitetu
Rewitalizacji przez Urząd Miasta Leszna, na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz.
1398 ze zm.), uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.01.2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4. Kategorie przetwarzanych danych
Kategoria przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
• pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie
przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

7. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CZĘŚĆ III.B LISTA POPARCIA2
Dotyczy Kandydata, który reprezentuje następującą grupę interesariuszy:
a) osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna
(WAŻNE: W tym przypadku przedsiębiorcy rekomendujący poparcie muszą prowadzić działalność gospodarczą
na obszarze rewitalizacji. Wykaz ulic będących na obszarze rewitalizacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
otwartego naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji)

Lp.

Imię i nazwisko
osoby popierającej
kandydata

Adres prowadzonej działalności

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zgodnie z art. 13 ust.1, 2 oraz 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 L 119 z 4.5.2016 –
zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

2

5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (j.t.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2168) prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji miasta Leszna

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno.
Z Administratorem można się kontaktować:
• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00;
• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl.
2. Inspektor Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się drogą
elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z naborem uzupełniającym na członków Komitetu
Rewitalizacji przez Urząd Miasta Leszna, na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz.
1398 ze zm.), uchwały nr XLIV/603/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.01.2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4. Kategorie przetwarzanych danych
Kategoria przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
• pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie
przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
7. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO;
• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
10. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu otwartego naboru uzupełniającego
na członków Komitetu Rewitalizacji

WYKAZ ULIC BĘDĄCYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI
Aleje Jana Pawła II (nr parzyste 2-8, nr
nieparzyste 1-25)
Aleje Marszałka J. Piłsudskiego
Aleje Zygmunta Krasińskiego
Wiadukt im. St. Grota-Roweckiego
pl. Jana Amosa Komeńskiego

Ul. Dworcowa

Ul. Marcinkowskiego

Ul. Strumykowa

Ul. Fabryczna
Ul. Frankiewicza
Ul. Gołębia
Ul. Górna

Ul. Szkolna
Ul. Śniadeckich
Ul. Średnia
Ul. Świętojańska

pl. Jana Metziga

Ul. Grodzka

pl. Nowy Rynek
pl. Powstańców
pl. Tadeusza Kościuszki
rondo Kombatantów
rondo Zatorze
rondo Solidarności
Rynek
ul. 17 Stycznia (numery: parzyste do 64,
nieparzyste do 31)
Ul. Andrzejewskiego
Ul. Aptekarska
Ul. Berwińskich
Ul. Boczna
Ul. Bracka

Ul. Grota-Roweckiego
Ul. Karasia
Ul. Karwowskich
Ul. Klonowicza
Ul. Korcza
Ul. Korczaka
Ul. Korfantego

Ul. Matejki
Ul. Mickiewicza
Ul. Mierosławskiego
Ul. Narutowicza
Ul. Niepodległości (nr parzyste do 34,
nieparzyste do 37a)
Ul. Norwida
Ul. Ofiar Katynia
Ul. Opalińskich
Ul. Paderewskiego
Ul. Podmiejska
Ul. Poniatowskiego
Ul. Poplińskiego

Ul. Tama Kolejowa (do nr 5b)
Ul. Towarowa
Ul. Tylna
Ul. Ułańska
Ul. Wałowa
Ul. Wąska
Ul. Wiatraczna

Ul. Kościelna

Ul. Przemysłowa

Ul. Więzienna

Ul. Królowej Jadwigi
Ul. Krótka
Ul. Kurpińskiego
Ul. Kustronia
Ul. Leszczyńskich
Ul. Lipowa (nr parzyste do 26 i nieparzyste do
33)
Ul. Łaziebna
Ul. Magazynowa
Ul. Mała Kościańska
Ul. Mała Kościelna

Ul. Racławicka
Ul. Raczyńskiego
Ul. Rataja
Ul. Różana
Ul. Sienkiewicza (numery 1-10 i 24-30a)

Ul. Wilkońskiego
Ul. Willowa
Ul. Witosa
Ul. Włodarczaka
Ul. Wolności

Ul. Skarbowa

Ul. Wróblewskiego

Ul. Słowackiego
Ul. Słowiańska
Ul. Spokojna
Ul. Starozamkowa

Ul. Zacisze
Ul. Zakątek
Ul. Zielona
Ul. Zimowa

Ul. Chrobrego
Ul. Cicha
Ul. Daszyńskiego
Ul. Dąbrowskiego
Ul. Dolna

Ul. Świętokrzyska

