
 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY  

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 
1. DANE GŁOSUJĄCEGO – pola obowiązkowe 

- Imię i nazwisko: 

 

 

- Adres zameldowania: 

 

 

- PESEL: 

           

 

 

2. WYBIERAM PROJEKT (ZADANIE) – pola obowiązkowe 

 

- Numer osiedla:  

 

 

- Nazwa projektu (zadania):  

 

 

 

 

         Data i podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 pkt a 

i c 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Karczewie w 

celu realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Karczewie. 

 

………………………………. 

Data, czytelny podpis 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Karczewie reprezentowany przez Burmistrza Karczewa, z 

siedzibą przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew, 

2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu realizacji Budżetu Partycypacyjnego w 

Karczewie w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 

3. dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

4. podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,  

5. dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w 

pkt 2, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, 

6. w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje mi: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. Posiadam prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy 

przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

7. w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje 

mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

9. zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna jednak bez jej wyrażenia nie jest możliwe uczestnictwo w procesie 

realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Karczewie, 

10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

………………………………. 

Data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


