Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 349/20
Burmistrza Wąsosza
z dnia 7 października 2020 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO GMINY WĄSOSZ NA ROK 2021

Zasady głosowania w formie papierowej:
Projekty wybierane są przez mieszkańców gminy Wąsosz, którzy ukończyli 18 lat.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać jeden projekt poprzez postawienie znaku „X”
w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór" w karcie do głosowania oraz podać dane głosującego
wpisując czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć podpis.
- głosujący oddaje tylko jeden głos na karcie do głosowania,
- w głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz.
Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt,
- mieszkaniec odda więcej niż jeden głos,
- dane głosującego są niepełne,
- karta nie zawiera podpisu
Lp.

BAZA PROJEKTÓW

1.

WYPOCZYNEK I REKREACJA – siłownia napowietrzna, ławki , teren:

Chocieborowice
2.

CZELADŹ WIELKA NA SPORTOWO - siłownia napowietrzna, stół do ping-

ponga, teren: Czeladź Wielka
3.

“NIECH STANIE SIĘ JASNOŚĆ”- OŚWIETLENIE ULICY CHABROWEJ-

4.

„PLAC ZABAW” UL. NOWA - wyposażenie placu zabaw, doświetlenie, teren:

lampy solarne, teren: Wąsosz
Wąsosz
WZBOGACENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO STADIONU IM. JÓZEFA
STEFANIAKA - – komnata solna, tężnia solankowa, teren: Wąsosz

5.

Kolejność projektów według daty złożenia.

Dane głosującego (proszę wypełnić i podpisać):
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Podpis

WYBÓR

Klauzula informacyjna:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1)
– zwane dalej RODO informuję, iż:
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Wąsosza, Plac Wolności 17,
56-210 Wąsosz.
Dane przedstawiciela: Paweł Niedźwiedź
3. Dane Inspektora ochrony danych: Marcin Koziński, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, Tel. 65
5437850, e-mail: iod@wasosz.eu.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków i uprawnień nadanych
przepisami prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
7. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie
z podmiotem publicznym.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań gminy. Jesteście Państwo
zobowiązani do ich podania.

