
 

Załącznik nr 4 – Wzór karty do głosowania  

 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na zadania publiczne  
do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 

 
 
Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami 
 
IMIĘ ……………………………………………..           WPROWADZONO DO SYSTEMU: ………………………… 

NAZWISKO…………………………………….              (data i podpis pracownika)  

ADRES………………………………………….. 

PESEL…………………………………………… 

PROJEKTY TWARDE 

(można wybrać tylko jedno zadanie) 

 
 

Proszę 
zaznaczyć 

swój wybór 
stawiając „X” 

 
NUMER 

ZADANIA 

 
NAZWA ZADANIA 

 
   

   

   

   

   

 
             

PROJEKTY  MIĘKKIE 

(można wybrać tylko jedno zadanie) 

 
Proszę 

zaznaczyć 
swój wybór 

stawiając „X” 

 
NUMER 

ZADANIA 

 
NAZWA ZADANIA 

 
   

   

   

   

   

 



 

Załącznik nr 4 – Wzór karty do głosowania  

 
 

PROJEKTY  ZIELONE 

(można wybrać tylko jedno zadanie) 
 

Proszę 
zaznaczyć 

swój wybór 
stawiając „X” 

 
NUMER 

ZADANIA 

 
NAZWA ZADANIA 

 
   

   

   

   

 
              
 
                   ……………………………………… 
                   data i czytelny podpis  

 
1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jego poparcie, weryfikacja, opiniowanie, a także głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wymaga 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz.Urz. UE L 
119, s. 1), dalej „RODO, w zakresie określonym w Regulaminie. Zgoda wymagana jest odpowiednio przez zgłaszającego projekt, osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów 
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

2. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania 
czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia 
postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne  jednak niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie 
uniemożliwia. 

 

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 (RODO): 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry; 
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: tel. (75)75 49860 e-mail: iodo_um@jeleniagora.pl;  lub pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia Góra.  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu związanym z. realizacją Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 
 Odbiorcami tych danych mogą być organy i jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra biorące udział w procedurze weryfikacji i opiniowania zgłoszonych projektów zgodnie z Regulaminem 
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. 
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłużej niż 2 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji. 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO. 
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
− prawo do usunięcia danych osobowych  
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych  

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można 
skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw. 

 
2. Złożenie własnoręcznego podpisu na karcie do głosowania stanowi potwierdzenie udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ww. zakresie i celu. 

          

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH1 

                                                                                            AKCEPTUJĘ REGULAMIN I ZAPISY RODO2   

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                data i czytelny podpis 

                                                 
1 Obowiązkowa zgoda. 
2 Obowiązkowa zgoda. 


