KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY OLKUSZ NA 2019 r.
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Łączna liczba wybranych zadań słownie ….......................................................................................
Imię i nazwisko osoby głosującej ...................................................................................................
Adres zamieszkania ........................................................................................................................

Nr PESEL osoby głosującej
Aby oddać ważny głos proszę:
- wybrać maksymalnie 4 zadania z listy zadań
głos oddany na zadanie ogólnogminne mnożymy raz 1, a głos oddany na inne zadanie niż
ogólnogminne, umieszczone na pierwszym miejscu na karcie do głosowania będzie mnożony razy
3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim miejscu razy 1
- wpisać czytelnie numery wybranych zadań w miejscu wskazanym na karcie;
- wpisać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL,
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie.
Głos będzie nieważny jeżeli:
- głosujący nie wpisze numerów zadań,
- na karcie zostaną wpisane numery więcej niż 4 zadań,
- głosujący nie wpisze liczby zadań, na które zagłosował,
- podany adres zamieszkania nie będzie adresem na terenie Miasta i Gminy Olkusz,
- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub numer PESEL będą nieczytelne,
- wpisany numer PESEL jest niepoprawny,
- oświadczenie zawarte na karcie do głosowania nie zostanie podpisane.
Oświadczenie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Miasta i Gminy Olkusz, jestem osobą która ukończyła 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
Ostrzeżenie
Zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych kto przetwarza w zbiorze dane osobowe ,choć ich
przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 125, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260125, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.
Pana/Pani dane są przetwarzane w celu sprawdzenia uprawnień do udziału w konsultacjach społecznych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat
Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody na przetwarzanie .
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozpo rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie danych osobowych jest związane z udziałem w konsultacjach społecznych.
Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do podania danych . określonych przez Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz , a konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość udziału w
konsultacjach społecznych.

Data i podpis osoby głosującej..............................................................................

