Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 353
Prezydenta Olsztyna z dnia 30 września 2020 roku

KARTA DO GŁOSOWANIA
PROJEKTY OSIEDLOWE

Wypełnij kartę własnoręcznie, odręcznie i czytelnie
Możesz zagłosować na trzy projekty osiedlowe. Głosowanie odbywa się poprzez przydzielanie punktów.
Twoja ocena

Numer projektu

Tytuł projektu

I miejsce

3 pkt.
II miejsce

2 pkt.
III miejsce

1 pkt.

Imię i nazwisko głosującego

PESEL głosującego

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej oddającej głos

PESEL rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej oddającej głos
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Realizując wymogi art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), uprzejmie informujemy Państwa
sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Olsztyna - drogą elektroniczną (iod@olsztyn.eu) lub pisemnie
na adres: Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
3. Dane osobowe Państwa przetwarzane są w celu realizacji procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z zapisem
art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w związku z realizacją obowiązku o którym mowa
w Ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), polegającego na organizacji konsultacji społecznych w formie
budżetu obywatelskiego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, znajduje się na stronie internetowej glosujobo.olsztyn.eu

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Olsztyna

czytelny podpis rodzica lub opiekuna

czytelny podpis głosującego
UWAGA! Karta bez podpisu jest nieważna

glosujobo.olsztyn.eu

