Załącznik
do zarządzenia BM Nr 137/105/19
z dnia 09.08.2019r.

Karta do głosowania
w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego w mieście Zgorzelec na rok 2020
I. Dane głosującego
Imię *
Nazwisko *
Adres zamieszkania
na terenie miasta
Zgorzelec: ulica,
numer domu/numer
mieszkania *

59-900 Zgorzelec, ul………………………………………………………

* należy wypełnić DRUKOWANYMI literami

Data urodzenia

-

-

II. Klauzula informacyjna
Na podstawie art.13 Rozporządzenia 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 (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza
Miasta Zgorzelec, adres: Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 75 77 59-914 lub 782 810 129, e-mail: iod@zgorzelec.eu
adres: Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z Budżetem
Obywatelskim w mieście Zgorzelec na rok 2020, stosownie do przepisów zawartych w ustawie o samorządzie
gminnym ( art. 5a, ust. 3 i ust 4 uosg); przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1, lit „e” RODO);
4) Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu o którym mowa w pkt 3, a następnie zgodnie
z kategorią archiwalną A, tj. wieczyście;
6) Ma Pan/Pani prawo dostępu, poprawy, sprostowania danych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub
wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
7) W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
8) Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.

III. Oświadczenia głosującego lub jego rodzica/opiekuna prawnego/ *
1.
2.
3.
4.

Data:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami Budżetu Obywatelskiego w mieście Zgorzelec na rok 2020.
Jestem świadomy/a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych osobowych na podstawie dostępnych
miastu Zgorzelec rejestrów ewidencji lub innych danych.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Zgorzelec na rok 2020.
Podpis głosującego/rodzica/opiekuna prawnego*

*/ niepotrzebne skreślić

IV. Zasady głosowania
1. Osobami uprawnionymi do głosowania są osoby, które ukończyły 13 lat i zamieszkują na terenie miasta Zgorzelec.
2. Głosujący wybierają tylko jedno zadanie, stawiając znak „x” w kolumnie „Wybór zadania”.
3. Aby prawidłowo oddać głos, należy na Karcie do głosowania wpisać czytelnie:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania na terenie miasta Zgorzelec;
2) datę urodzenia;
3) wybrać jedno zadanie;
4) podpisać oświadczenie w pkt III. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, w pkt III należy uzyskać podpis jednego
rodzica/opiekuna prawnego/*

V. Wybór zadania

Nr
zadania

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT
SZACUNKOWY
(W ZŁ)

WYBÓR
ZADANIA
(znak X)

