KARTA DO GŁOSOWANIA
– BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA ROK 2019
UWAGA! Aby głos został uznany za ważny należy:

×

 postawić znak w kratce obok nazwy wybranego projektu
(tylko 1 na projekt ogólnomiejski oraz tylko 1 na projekt lokalny),
 podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL,
 złożyć podpis.

1. Dane głosującego*
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL

2. Wybieram projekt ogólnomiejski
nr

nazwa

lider

wartość

1

Aktywizacja i integracja seniorów w Szklarskiej
Porębie poprzez organizację wycieczek i spotkań kulturalnych

Jadwiga Kamińska

30 550,00

2

Miejska górka saneczkowa

Piotr Kozioł

30 200,00

3

Festiwal muzyki folkowej „Celtycka Noc Pod
Szrenicą”

Robert Pawłowski

40 000,00

4

Park dla psów w Szklarskiej Porębie

Leopold Galicki

35 000,00

5

Jubileusz X-cio Lecia UTW „Jeszcze Młodzi”
2019. Na czym polega edukacja senioralna
mieszkańca Szklarskiej Poręby? Co możesz zyskać? Co możesz przeżyć?

Irena Kubera

40 000,00

W ogrodzie Ducha Gór / Popołudnia poetyckomuzyczne

Izabela Broś

26 100,00

6

głos

3. Wybieram projekt lokalny dla Szklarskiej Poręby—Marysina
nr

nazwa

lider

wartość

1

Oświetlamy chodniki, a nie niebo!

Michał Pyrek

10 900,00

2

Plac zabaw BALONIK

Helena Grześ

39 960,00

3

Park artystów

Iwona Białas

39 988,80

4

Lodówka społeczna

Jacek Świtalski

6 000,00

głos

Data i podpis*

Uwaga! Jeżeli osoba biorąca udział w głosowaniu jest osobą niepełnoletnią, to do karty głosowania należy załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie
Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2019 (na formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie).
* W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą przy ul. Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie, reprezentowany przez Burmistrza
Szklarskiej Poręby.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: p. Sylwia Zgierska,
e-mail:
iod@szklarskaporeba.pl.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba
na rok 2019.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 do
czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną
w dniu….. w celu….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.
11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

