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(data, miejscowość)

KARTA DO GŁOSOWANIA
POLKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 r.

Imię i nazwisko osoby głosującej

PESEL

Adres zamieszkania:
Ulica

Nr domu

nr lokalu

Miejscowość

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS NA NASTĘPUJĄCY PROJEKT
W RAMACH POLKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA 2020 ROK*

1.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej

2.

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach

3.

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A- 14

4.

Plac zabaw Borówkowa

5.

Naukowo - sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4

6.

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie

7.

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2

8.

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz

11. "Wagonik" - górniczy symbol naszego miasta
12. Wymiana i doposażenie sprzętu w Świetlicy Wiejskiej Tarnówek
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Guzicach
14. Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci
15. Tablica pamiątkowa poświęcona Kresowiakom
17. Miedzioludki - Miedziowi Górnicy
18. Podniesienie standardu Świetlicy Wiejskiej Komorniki
20. Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most
21. Krzesła, stoły, dzbanki dla Dąbrowy cudawianki
22. Świetlica przyjazna mieszkańcom Kaźmierzów
23. Lepsze Polkowice - Aktywna Wieś Moskorzyn
24. Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna
25. Stoły zewnętrzne do gry w tenisa stołowego - animacje czasu wolnego dla zawodników wyczynowych i graczy rekreacyjnych
26. Zielony Zakątek Pieszkowice
27. Oświetlenie uliczne Biedrzychowa
28. Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie
29. Pakiet Psie Stacje - Czyste i przyjazne Polkowice, Lepsze Polkowice
30. Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu do dwóch Punktów PSZOK Moskorzyn
31. Aleja gier podwórkowych
32. Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach
33. Lepsze Polkowice: Wiata piłkarska Górnika Polkowice
34. Doświetlenie miejscowości Jędrzychów
35. Balance Park - Franek
36. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej
37. Powrót Piasta
* (proszę zaznaczyć jeden z projektów poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok wybranego projektu)

Oświadczenie

−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Polkowice.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami i regulaminem Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania w celu
przeprowadzenia głosowania na projekty w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
Oświadczam jednocześnie, że przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Polkowic - ul. Rynek 1, 59-100
Polkowice,
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mam możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora (dane kontaktowe
inspektora danych osobowych: iod@ug.polkowice.pl, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice),
moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia głosowania na projekty w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie udzielonej przeze mnie
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem,
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający
z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów,
podanie danych ma charakter dobrowolny, jest warunkiem umownym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w głosowaniu,
moje dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom państwowym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa; Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – o ile inne
przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Mam także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu, dokonuje się zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych jedynie w celu wygenerowania formularza zgłoszenia propozycji projektu oraz w celu weryfikacji w przypadku elektronicznego oddania głosu (głos, dla którego nie
dokonano potwierdzenia zostanie odrzucony automatycznie i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania na projekty; osoba będzie miała ponowną
możliwość wzięcia udziału w głosowaniu),
w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polkowice, data ………….........................…

...................................................................
Podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego osoby głosującej (wypełnia rodzic /opiekun prawny w przypadku, gdy osoba głosująca w dniu głosowania nie
ma ukończonego 16 roku życia):
Ja
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego osoby głosującej

oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ww. osoby głosującej, która w dniu głosowania nie ma ukończonego 16 roku życia, będącej mieszkańcem Polkowic,
uprawnionej do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu,
w tym aprobuję wyrażoną przez nią/niego zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w celu przeprowadzenia głosowania na projekty w ramach Polkowickiego Budżetu
Obywatelskiego na 2020 r. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potwierdzenia ww. aprobaty.
Oświadczam, że podane w formularzu dane osobowe są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczam jednocześnie, że przyjmuję do wiadomości, że:
− administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Polkowic - ul. Rynek 1, 59-100
Polkowice,
− w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mam możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora (dane kontaktowe
inspektora danych osobowych: iod@ug.polkowice.pl, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice),
− moje dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia aprobaty dla zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez dziecko w ramach głosowania na projekty
w ramach Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego,
− podstawą przetwarzania moich danych jest udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych; w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
wycofaniem,
− moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający
z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów,
− podanie danych ma charakter dobrowolny, jest warunkiem umownym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości potwierdzenia aprobaty rodzica / opiekuna dla
zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez dziecko,
− moje dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom państwowym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa; Administrator danych nie ma zamiaru
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
− mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – o ile inne
przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Mam także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
− w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego, na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu, dokonuje się zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych jedynie w celu wygenerowania formularza zgłoszenia propozycji projektu oraz w celu weryfikacji w przypadku elektronicznego oddania głosu (głos, dla którego nie
dokonano potwierdzenia zostanie odrzucony automatycznie i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania na projekty; osoba będzie miała ponowną
możliwość wzięcia udziału w głosowaniu),
− w ramach realizacji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polkowice, data ………….........................…

...................................................................
Podpis osoby składającej oświadczenie

UWAGA!

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) głos oddano na więcej niż 1 projekt;
2) głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór;
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty;
4) wpisane w karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, błędne lub brak numeru PESEL;
5) głos odda osoba niebędąca mieszkańcem gminy Polkowice;
6) oświadczenie na karcie nie zostało podpisane lub uwierzytelnione za pomocą poczty elektronicznej;
7) oświadczenie na karcie rodzica/opiekuna prawnego nie zostało podpisane lub uwierzytelnione za pomocą poczty elektronicznej - w przypadku, gdy głos oddaje osoba, która
w dniu głosowania nie ma ukończonego 16 roku życia.

