KARTA DO GŁOSOWANIA
NA ZADANIE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

KATEGORIA I – zadanie duże
PRZY WYBRANYM

LP.

NAZWA ZADANIA

ZADANIU ZAZNACZ

X

„ ”
1

Budowa sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie
Gminy Kostrzyn w celu minimalizacji skutków nagłego zatrzymania krążenia
(NZK) - zatrzymaniem akcji serca

2

Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo

3

Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn- monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie,
Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie

4

Plac ćwiczeń Street Workout

KATEGORIA II – zadanie małe
Na podstawie Zarządzenia Nr 478/2018 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 8 czerwca 2018 r. w
sprawie głosowania na zadania zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019 odstąpiono od przeprowadzenia głosowania na zadania
w kategorii „zadanie małe”
DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ (DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię*

Nazwisko*

Adres zameldowania*
Miejscowość, Ulica, Nr domu / lokalu

nr PESEL*
UWAGA! KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZAGŁOSOWAĆ TYLKO JEDEN RAZ ODDAJĄC NIE WIĘCEJ NIŻ
JEDEN GŁOS

□

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych),
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w karcie do głosowania
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie wyboru
wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2019, w tym także na podleganie decyzji opartej
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.*

□

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku
informacyjnego umieszczonej poniżej, a także na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie Administratora,
w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:

□



niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie,
w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,



dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, polegającym na weryfikacji spełnienia warunków udziału w głosowaniu, określonych
w zasadach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn określone w uchwale Nr XLII/361/2018 Rady Miejskiej
Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019. *

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn określone w uchwale Nr
XLII/361/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019. *

* Pole obowiązkowe
** Karta do głosowania zostaje uznana za ważną tylko w przypadku oddania jednego głosu oraz wypełnienia wszystkich pól
oznaczonych jako obowiązkowe oraz zaznaczenia wszystkich trzech obowiązkowych oświadczeń.

…………………………………………………….
Podpis

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn,
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.
+48 792 304 042.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji
społecznych w sprawie wyboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2019.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej:
RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej,
księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator
udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi i wynika z przepisów prawa;
w przypadku niepodania tych danych, uwzględnienie Pani/Pana głosu jest niemożliwe. W pozostałym zakresie
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie
innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania;
d. przenoszenia danych osobowych;
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, polegającym
na weryfikacji spełnienia warunków udziału w głosowaniu określonych w zasadach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kostrzyn określonych w uchwale Nr XLII/361/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Kostrzyn na rok 2019. Pani/Pana dane osobowe podane na karcie do głosowania zostaną porównane z danymi
zawartymi w ewidencji ludności gminy Kostrzyn w zakresie przysługiwania Pani/Panu uprawnienia do głosowania. W
przypadku niespełnienia kryteriów, Pani/Pana głos będzie uznany za nieważny i nie będzie uwzględniony w
głosowaniu.
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art.
9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie
wyboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019 oraz przez wymagany w świetle
obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu wyboru wniosków, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia
roszczeń.

