KARTA DO GŁOSOWANIA
Prosimy Państwa o wskazanie projektu (zadania) z zamieszczonego na drugiej stronie wykazu poprzez postawienie
znaku „X” w kratce położonej z lewej strony obok tytułu jednego wybranego projektu.
W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia.
W przypadku osoby małoletniej integralną częścią karty do głosowania jest wypełniona i przypięta „Zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu nad projektem do budżetu obywatelskiego
Miasta Kamienna Góra na rok 2022”.
Postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego projektu lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
z kratek powoduje nieważność głosu.
Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie niezawierającej wypełnionych pól z danymi i podpisem,
2) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,
3) oddany przez osoby nieuprawnione,
Aby Państwa głos był ważny prosimy o podanie w celu weryfikacji danych osobowych.
Dane mieszkańca:
Imię, nazwisko:..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania:.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Kamiennej Góry, w dniu oddania głosu mam ukończone 16 lat

Data...................................

Podpis......................................

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. 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) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury budżetu
obywatelskiego Miasta Kamienna Góra na rok 2022, a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z
aktualnym stanem prawnym i faktycznym

Data...................................

Podpis......................................

ODWRÓĆ KARTĘ!!!
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Lp.

Wstaw X
jednym
wybranym
zadaniu

przy

Tytuł projektu

Krótki opis

1.

Wybieg dla psów

2.

Budowa profesjonalnego
kompleksu wielofunkcyjnego
boiska do gier plażowych

3.

Zielona Kamienna Góra

Celem projektu jest budowa ogrodzonego
wybiegu dla psów, na terenie którego
właściciele czworonogów będą mogli
spuszczać psy ze smyczy. Na terenie wybiegu
znajdować się będą urządzenia służące do
zabaw psów, ławeczki oraz kosze na odpady.
Projekt
zakłada
wybudowanie
profesjonalnego boiska wielofunkcyjnego do
sportów plażowych na terenie Ośrodka
Wypoczynku Świątecznego „Zalew”.
Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew,
krzewów oraz kwiatów wieloletnich w różnych
częściach miasta, m.in. na rynku, w okolicach
wiat rowerowych, targu, uliczek dochodzących
od rynku po to aby oczyścić powietrze w
mieście, zmniejszyć hałas, upiększyć nasze
miasto dla mieszkańców i turystów oraz
odwrócić tendencję betonowania naszego
miasta.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 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) dalej zwane RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Gmina Miejska Kamienna Góra z siedzibą w
Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora;
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a.
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),
b.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
c.
Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr IX/44/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
6. Odbiorcami Pana/i danych mogą być:
a.
Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. Inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych przez Administratora mogą przetwarzać dane
osobowe.
7. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i instytucji międzynarodowych;
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane, oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także 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;
9. Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
10. Jeżeli przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie zgody posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
11. Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
12. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w realizacji budżetu
obywatelskiego Miasta Kamienna Góra;
13. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu procesowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
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