
KARTA DO GŁOSOWANIA 

na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno 

Uwaga! Instrukcja wypełniania karty! 

W celu prawidłowego oddania głosu na wybrany projekt należy: 

1. wybrać kartę do głosowania przypisaną do projektu, (karta do głosowania z przypisanym do 

projektu numerem, jego tytułem i znakiem „X” w polu przy wybranym projekcie („WYBÓR”); 

2. na odwrocie karty wpisać wszystkie wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres 

zamieszkania i datę urodzenia; 

3. zapoznać się z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych; 

4. potwierdzić czytelnym podpisem i datą oddanie głosu i zapoznanie się z oświadczeniem o 

przetwarzaniu danych osobowych oraz klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

GŁOS MOŻNA ODDAĆ WYŁĄCZNIE NA JEDEN PROJEKT! 
 

LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Nr TYTUŁ PROJEKTU WYBÓR 

  

X 

 

 

 

 

UWAGA! 

 ABY GŁOS BYŁ WAŻNY NALEŻY WYPEŁNIĆ RÓWNIEŻ 

DRUGĄ STRONĘ KARTY DO GŁOSOWANIA! 

 
 

 

 



 

 DANE GŁOSUJĄCEGO 

1) Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Numer telefonu 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Data urodzenia 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w formularzu dane są zgodne z prawdą i aktualnym stanem prawnym. Zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach działań związanych z 

wdrożeniem i realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (RODO) informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Burmistrz Miasta Szczytno. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej 

Szczytno. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Ma Pani/Pan prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Miejskiej 

Szczytno. Konsekwencją ich niepodania jest uznanie głosu poparcia oddanego na liście poparcia projektu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno za nieważny. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

9) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest osoba wyznaczona (iod@um.szczytno.pl). 

 

Potwierdzam oddanie głosu oraz zapoznanie 

się z oświadczeniem o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz klauzulą informacyjną Data i czytelny podpis 

mailto:iod@um.szczytno.pl


 


	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

