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1. DATE PROIECT
1. Nume proiect

(maxim 80 caractere)

2. Descriere

(Explicati proiectul dvs. în câteva fraze, maxim 2500 de caractere)

3. Amplasament

(Precizați detaliile referitoare la spațiu/spațiile în care urmează să fie implementat proiectul, maxim 500 de caractere.)

4. Argumente

(De ce considerați că ar trebui sprijinită/implementată propunerea dvs? Maxim 500 caractere )

5. Estimarea bugetului proiectului (suma va fi în Euro cu TVA)

6. Categoria








Alei, trotuare și zone pietonale.
Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.
Spații verzi și locuri de joacă.
Amenajare spații publice (mobilier urban etc.).
Educație.
Smart City.

(Se va bifa pentru ce categorie este depus proiectul)

7. Adresa proiect

(Dacă proiectul nu are adresa exacta se va indica zona – maxim 80 caractere)

2. DATE PERSONALE
Nume

Prenume

Adresa

Telefon

3. ACORD FINAL
Orice pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro sau
colectată de către Primăria Municipiului Sibiu atunci când se utilizează platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro este
supusă Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal ai cărei termeni sunt incluși în Termenii şi condiţiile de
funcționare ale platformei.
Pentru prelucrarea formularului, vă rugăm să vă exprimați acordul:
 Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul în mod explicit și fără echivoc cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele personale în scopul selecției proiectelor de pe platforma de
bugetareparticipativa.sibiu.ro a Primăriei Sibiu
Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și
prevederile și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004 și Legea
235/2015.
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, aveți posibilitatea de a exercita, în condițiile legii oricare dintre următoarele
drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea, dreptul la ștergerea datelor
(”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție sau dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale automate precum și dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.
Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal
furnizate pentru accesul la platformă şi/sau pentru utilizarea acesteia. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro nu
își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți
Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor
introduse de către dumneavoastră. Utilizatorii sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor
introduse pe platformă. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind
considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

