Załącznik do zarządzenia Nr 87/2020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 8 września 2020 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Gminy Czaplinek
na zadania Budżetu Obywatelskiego realizowanego w 2020 roku

DANE GŁOSUJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO
(drukowanymi literami)

NR PESEL (w przypadku mieszkańców
nieposiadających numeru PESEL, seria i numer
dowodu osobistego lub paszportu)

*Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego głosującego,
który nie ukończył 18 lat.
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym
głosującego na propozycje zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Czaplinek na rok 2020; akceptuję
jego udział w tym przedsięwzięciu; zapoznałem/am się
z uchwałą Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie budżetu
obywatelskiego gminy Czaplinek; wszystkie podane w
karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
(drukowanymi literami)

adres mailowy (w celu wzięcia udziału
w ankiecie ewaluacyjnej)

Oświadczenie głosującego:
Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Czaplinek;
wszystkie podane w karcie do głosowania informacje są
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Podpis głosującego

NR PESEL (w przypadku mieszkańców
nieposiadających numeru PESEL, seria i numer
dowodu osobistego lub paszportu

Podpis rodzica
/opiekuna
prawnego

Klauzula informacyjna budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek – 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przekazuję poniżej informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Czaplinku:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czaplinka, ul. Rynek 6, 78- 550 Czaplinek;
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych Krzysztof Czubak : Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6,
78- 550 Czaplinek, e- mail: iod@czaplinek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz § 1 uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek;
4) podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych na podstawie stosownej umowy;

6) przekazane Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury
związanej z głosowaniem na zadania zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego gminy
Czaplinek, jednak nie dłużej niż przez 30 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości listy
projektów do realizacji, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany w przepisach prawa, jakie mogą mierz związek z realizacją
niniejszego zadania;
7) w zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszyłoby przepisy RODO.
Prosimy o podanie adresu e-mail, w celu wzięcia udziału w ewaluacji Budżetu Obywatelskiego gminy Czaplinek.

ZASADY GŁOSOWANIA:
1) Na karcie do głosowania należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać
zawarte na karcie oświadczenie.
2) W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
Należy jej udzielić poprzez wypełnienie oświadczenia oznaczonego „*”.
3) Głosować można tylko jeden raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania.
4) Głosowanie za pomocą niniejszej karty do głosowania wyklucza dopuszczalność głosowania w formie
elektronicznej i odwrotnie.
5) Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać 1 zadanie z poniższej listy, poprzez postawienie znaku „X’
w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”.

Prosimy zaznaczyć 1 zadanie stawiając znak „X” w kolumnie Wybór
Lp.

Nazwa projektu

Autor
projektu

1.

Na murawie i na plaży bezpieczeństwo nam się marzy

Dariusz
Hudaniec

2.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu ul. Wałecka

Małgorzata
Sedyk

3.

Pro Body Track Run

Michał
Skonieczny

Wybór

☐
☐
☐

Głos uznaje się za nieważny, gdy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

oddany został głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do wyboru zadań;
karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania;
jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
oddany został poza terminem przeprowadzenia głosowania;
oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Lista zgłoszonych zadań wraz z informacjami na ich temat są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Czaplinku w zakładce „budżet obywatelski”.

