
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr PI.0050....2022
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia ... 2022 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBÓR ZADAŃ PUBLICZNYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Podstawowe dane głosującego*

*Uprawnioną do głosowania jest każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Jaworzna

Nazwisko 

Imię

Ulica

Nr domu                                                                                        Nr lokalu

Miejscowość

J A W O R Z N O

PESEL
    

Wybór zadania publicznego*

*Można głosować tylko jeden raz wskazując maksymalnie dwa zadania z listy

Głosuję na zadania /proszę wybrać z listy dwa zadania zaznaczając właściwe kratki/:

Numer i nazwa zadania

Numer i nazwa zadania

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe.
Zgodnie  z  art.6 ust.1 lit.  e 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz.Urz.UE.L
Nr 119,  str.1)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu przeprowadzenia  głosowania
w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego.

…............................................................
                 (podpis głosującego)
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Kartę do głosowania można złożyć do dowolnej urny mieszczącej się w jednym z punktów konsultacyjnych
na terenie miasta. Wykaz punktów konsultacyjnych dostępny jest na www.jbo.jaworzno.pl. 

________________________________________________________________________________________

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str.1)  informuję, iż:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasta  Jaworzna  z  siedzibą  w  Jaworznie,
ul.Grunwaldzka 33;

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procedury  Jaworznickiego  Budżetu
Obywatelskiego;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować odrzuceniem
wniosku;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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