Wzór nr 5

Formularz do głosowania
Pouczenie:
1.
2.

Głos oddajemy poprzez wstawienie znaku X przy jednym wybranym projekcie w kolumnie WYBIERAM
Nieważne będą głosy oddane:
- na więcej niż jeden projekt,
- wielokrotnie na ten sam projekt,
- przez osobę niebędącą mieszkańcem miasta Ostrów Mazowiecka,
- bez podania wszystkich danych głosującego,

Projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok
Lp.

Nazwa projektu

koszt

wybieram

Dane głosującego
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
1.Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do głosowania poprzez fakt bycia mieszkańcem Miasta Ostrów Mazowiecka
2. Wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
3. Mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak powoduje niemożność oddania głosu.
……………………………………………………….
(Data i podpis głosującego)
Informacja:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów
Mazowiecka.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania
danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.p l;
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu budżetu obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 5a z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w konsultacjach społecznych
budżetu obywatelskiego.
W zakresie danych osobowych przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np., gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17
RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art.
18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2
lit. a RODO,
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prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie
niezgodne z prawem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy
powierzenia przetwarzania danych w szczególności administrator platformy internetowej https://ostrowmaz.budzetobywatelski.org //.
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

7.

8.

9.
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