Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Miasta Grajewo z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Karta do głosowania
na zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta Grajewo na 2020 r. o wartości do
150 tys. zł
Aby oddać głos ważny:
1) na karcie do głosowanie nie wolno dokonywać skreśleń. Skreślenie powoduje nieważność
głosu,
2) należy wybrać jedno (1) zadanie z listy w Tabeli Nr 1 poprzez postawienie piórem/długopisem
wyłącznie znaku "X" w wybranym polu w kolumnie "Wybór",
3) należy podać czytelnie informacje wymagane przez Tabele nr 2 i nr 3,
4) należy podpisać oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby głosującej,
5) rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę w przypadku gdy osobą głosującą jest małoletni.
TABELA NR 1
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o
ile dotyczy)
1
Remont i modernizacja sceny
plenerowej przy Klubie hades.
2
Plac zabaw i siłownia przy

Pływalni Miejskiej.
Ogrodzenie boiska do siatkówki
plażowej.

3

Nr zadania
w rejestrze

Planowany koszt
realizacji zadania

BO.1.2020

140 200,00 zł

BO.2.2020

147 829,20 zł

BO.3.2020

11 700,00 zł

Wybór

TABELA NR 2
Pierwsze imię osoby głosującej*

Drugie imię osoby głosującej*

Imię matki osoby głosującej*

Nazwisko osoby głosującej*

TABELA NR 3
Adres zamieszkania osoby głosującej*
Kod pocztowy, Miejscowość *
1

9

-

Nazwa ulicy / osiedla *

Nr domu / nr mieszkania*
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OŚWIADCZENIA
dotyczące danych osobowych mieszkańców miasta Grajewo głosujących na zadania do budżetu
obywatelskiego
1.Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Grajewo.
2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie
w karcie do głosowania w zakresie ( imię i nazwisko głosującego, imię matki głosującego, adres
zamieszkania głosującego) oraz danych osobowych osoby małoletniej w przypadku gdy taka osoba głosuje
w celu oddania głosu na realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego. Zgodę
wyrażam dobrowolnie.
3.Oświadczam, że zapoznałem/am się poniższą klauzulą informacyjną.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
art. 13 ust.1 i 2 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 ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/1) dalej RODO, poinformowano mnie o tym, że:
1.Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo z siedzibą w Grajewie przy
ulicy Strażackiej 6A, tel: 86 273 08 02, mail: sekretariat@um.grajewo.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem tel. nr.
86 273 08 06 lub adresem email: inspektorod@um.grajewo.pl
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz uchwały Rady Miasta
Grajewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na
2020 r. w celu wyboru i realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Dane osobowe
nie będą wykorzystywane do realizacji innych celów.
4.Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, a na podstawie mojej zgody – inne podmioty lub osoby.
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do Państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
6.Moje dane osobowe będą przetwarzane w dokumentacji związanej z procedurą głosowania na zadania
w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji lub innych przepisach prawa, a po upływie tego okresu zostaną usunięte przez
Administratora.
7.Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych i otrzymywania ich
kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
8.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje nieważność mojego głosu.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
10.W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania

data:……………………….…

Czytelny podpis osoby głosującej: .............................................................

