Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2022
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 20.06.2022
Karta do głosowania
na projekty zgłoszone do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2023 rok
Aby prawidłowo oddać głos należy:
1. Wpisać wybrany numer projektu, zlokalizowany w jednym z okręgów konsultacyjnych
oraz numer projektu z projektów ogólnomiejskich.
2. Wpisać czytelnie, drukowanymi literami imię i nazwisko oraz numer PESEL.
3. Podpisać zawarte na karcie oświadczenie.


Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na:
1) jeden z projektów ujętych w „Bazie projektów” zlokalizowanym w jednym
z okręgów konsultacyjnych oraz
2) jeden z projektów ogólnomiejskich.



W
przypadku
oddania
głosu
wielokrotnie
poprzez
dostępne
formy
głosowania, tj.: papierową i elektroniczną, wszystkie oddane głosy zostaną uznane
za nieważne.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL

………………………………………………………………………………………………………………………

Oddaję swój głos na następujące projekty:
Projekt zlokalizowany w wybranym
okręgu konsultacyjnym
Projekt zlokalizowany w okręgu
ogólnomiejskim

Numer
projektu

Numer
okręgu

okręg
ogólnomiejski

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1.
2.
3.
4.
5.

Na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wpisano więcej niż dwa numery projektów.
Mieszkaniec oddał więcej niż jedną kartę w głosowaniu.
Na karcie nie wpisano imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub wpisano je nieczytelnie.
Podano błędny numer PESEL.
Nie złożono podpisu pod oświadczeniem.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miejskiej Głogów, a podane dane
są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Data ………………………… 2022 r.

Podpis ………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głogowie jest:
Prezydent Miasta Głogowa z siedz. Rynek 10, 67-200 Głogów,
adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 72 65 401.
2. Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miejskiego w Głogowie, a także przysługujących Pani/u uprawnień, może się Pan/
i skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głogowie za
pomocą adresu e-mail: iod@glogow.um.gov.pl.
3. Przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. „a”
RODO - Rozporządzenie 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)
- w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2023 r.
4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
5. Ma Pan/i prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/a danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym: ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
b) upoważnieni w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz podmioty,
które przetwarzają Pani/a dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające),
c) członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2023 rok, powołani Zarządzeniem
Nr 94/2022 Prezydenta Głogowa z dnia 9 czerwca 2022 r.
7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00), jeśli Pani/a zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celu,
o którym mowa w pkt. 3.
10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m.in. dane osobowe nie będą
profilowane.

