Karta do głosowania na projekty
Inowrocławski Budżet Obywatelski 2019

OSIEDLE SZYMBORZE
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Inowrocławia zameldowany na pobyt
stały lub czasowy, który w momencie głosowania ma ukończone 16 lat. Można oddać tylko
jeden głos na jeden projekt ze swojego Osiedla i można to uczynić tylko we własnym
imieniu. Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe.
UWAGA: PROSIMY O UZUPEŁNIANIE PÓL DRUKOWANYMI LITERAMI
DANE GŁOSUJĄCEGO
…………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………….………………………………………………….
PESEL
………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Adres zameldowania (ulica, numer domu, numer lokalu)

LISTA PROJEKTÓW
Dla ważności głosu należy postawić znak „X” tylko przy jednym projekcie z poniższej listy
Lp.

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

1

UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA
CZĘŚCI POWIERZCHNI BOISKA NA
TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

2

BIEŻNIA JEDNOTOROWA

Ułożenie kostki brukowej na części boiska na terenie
Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Stanisława
Przybyszewskiego 119.
Budowa profesjonalnej bieżni jednotorowej o
długości 60m - teren SP nr 10, ul. Stanisława
Przybyszewskiego 119.

Przewidywany
koszt zadania
w zł

WYBIERAM

20 700,00 zł

49 000,00 zł

Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Miasto Inowrocław na potrzeby głosowania
w sprawie Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
1. Podpisując niniejszy dokument wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE L 119 z
4.05.2016 r., s. 1) - określanym jako "RODO".
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 36 w Inowrocławiu.
3. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod
numerem tel. 52-355-53-47 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia głosowania – wyłącznie w zakresie
weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w sprawie wyboru projektów do realizacji
w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w
oparciu o wyrażoną zgodę. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do
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przeprowadzenia procesu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w głosowaniu (głosowanie w formie
elektronicznej) lub uznanie głosu za nieważny (głosowanie w formie papierowej).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku głosowania będą udostępniane jedynie podmiotom
uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o podpisaną umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych.
8. W procesie Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego nie będzie występowało zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią zarządzenia nr 96/2018 Prezydenta Miasta
Inowrocławia z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia procedury alokacji środków w budżecie Miasta
Inowrocławia zwanej „Inowrocławskim Budżetem Obywatelskim” oraz przyjęcia Regulaminu
Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Oświadczam, że oddaję głos we własnym imieniu, a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.

…………………….....................................................................
Czytelny podpis głosującego
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