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Załącznik Nr 2 do Załącznika do uchwały 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

KARTA DO GŁOSOWANIA na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok …..  

Zasady głosowania:  
1)do głosowania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Miasta Dynów;  
2)kartę do głosowania należy wypełnić drukowanymi literami, długopisem nieścieralnym;  
3)każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie …… projektów z poniższej wymienionych poprzez postawienie znaku X 

przy wybranych projektach;  
4)wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu – dane potrzebne do potwierdzenia autentyczności głosu;  
5)aby głos był ważny, należy podpisać zawarte na karcie oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.  

Głos będzie nieważny:  
1)gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych;  
2)gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;  
3)gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe będą niepoprawne;  
4)gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głosujący przekroczył maksymalną liczbę dozwolonych głosów.  

PROJEKTY MIEJSKIE 

NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU WYBÓR  

   

   

   

   

   

Imię i nazwisko osoby głosującej:   

                              

Adres zamieszkania:  

                                   

Miejscowość  

                                

  Ulica            Nr domu/mieszkania  

……………………………………………….. 

(data oraz podpis) 
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Klauzula Informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych- budżet obywatelski 

Zgodnie 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), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  jest Gmina Miejska Dynów z siedzibą  ul. Rynek 2, 

36-065 Dynów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta  Dynów. Z Administratorem można skontaktować się 

poprzez nr tel. 16 65 21 093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, poprzez email: iodum@dynow.pl  , tel. 16 65 21 093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym i uchwały Nr VII/62/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

budżetu obywatelskiego Miasta Dynów tj. w celu przeprowadzenia głosowania nad wyborem projektów do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Dynowie oraz Radni Rady 

Miasta Dynów. 

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym (przez okres określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a.prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b.prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

c.prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 

w art. 17 ust. 3 RODO) 

d.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/ 

Pani prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa 

w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie 

uczestnictwo takie uniemożliwia. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:iodum@dynow.pl

