Karta do głosowania
Na karcie do głosowania mieszkańcy gminy Twardogóra dokonują wyboru jednego projektu
poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo należy
wypełnić czytelnie pozostałe niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko oraz adres
zamieszkania.
Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych
okoliczności:
1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem;
2) na karcie wybrano więcej niż 1 projekt;
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu;
4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne;
5) adres wpisany na karcie jest nieczytelny;
6) brak na karcie podpisu osoby głosującej;
7) brak na karcie pełnych danych w adresie, lub nazwisku głosującego;
8) brak znaku „X” na karcie do głosowania;
9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Twardogóra,
10) w przypadku osoby małoletniej brak podpisu opiekuna prawnego/rodzica.
Zasady glosowania:
1) głosujący wybiera 1 projekt;
2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.

LISTA PROJEKTÓW
WYBÓR TYTUŁ PROJEKTU

Uzupełnienie boiska w urządzenia siłowe oraz altanę
Siłownia plenerowa w Twardogórze
Leśna hasanka
Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich
Zadbajmy o wolno żyjące koty, jeże i wiewiórki
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego
Wymiana nawierzchni placu betonowego przy scenie teatralnej
Wymiana nawierzchni sceny teatralnej przy ogródkach działkowych
Powrót do normalności poprzez aktywności – kulturalne odmrożenie
Twardogóry i okolic
Imię i nazwisko osoby głosującej:
…………………………………….
Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania) :
…………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem mieszkańcem gminy Twardogóra.
……………………………
(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach
Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Dane osobowe zawarte na „Karcie do głosowania” tzn. nazwisko i imię, adres
zamieszkania będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. 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 (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuje Pani/Pan do
wiadomości, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, z siedzibą w Urzędzie
Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra.
2. Jeśli 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
Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze za pomocą adresu: iodo@twardogora.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów obowiązujących przepisów
prawa,
b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków
służbowych, członkowie Zespołu ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług
informatycznych, a także operatorzy pocztowi.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie
trzecim, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
6. Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO ,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
a) usunięcia danych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
c) przenoszenia danych.
1.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@twardogora.pl.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,

……………………………
(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego)
dla celów i na warunkach wskazanych w powyższej klauzuli informacyjnej*

...........................................
(data i czytelny podpis)

* dotyczy głosujących będących osobami niepełnoletnimi

