
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2022 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

NA PROJKETY PODLEGAJĄCE KONSULTACJOM 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOGUSZOWA-GORC NA 2022 ROK 
 

Dane głosującego: 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….………..……….… 

 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………… 

 

1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec zamieszkały na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce, który 

w dniu rozpoczęcia głosowania ukończył 18 lat. 

2. Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać 1 projekt z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”                   

w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres, a także podpisać 

czytelnie na karcie oświadczenie. 

3. Zasady głosowania: 

a) głosujący wybiera 1 projekt z poniższej listy, 

b) można wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. 

4. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

a) na karcie do głosowania nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż 1 projekt, 

b) nie podano na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub daty urodzenia oraz 

gdy dane są nieczytelne, 

c) nie zostanie podpisane poniżej zamieszczone na karcie do głosowania OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO, 

d) karta do głosowania nie jest podpisana odręcznie, 

e) jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę do głosowania w konsultacjach. 

 
 

Lp. 
Tytuł projektu nadany przez pomysłodawcę lub 

reprezentanta pomysłodawców 

Lokalizacja 

projektu 

Koszt 

szacunkowy 

projektu 

Wybór 

1 Boguszowskie Rowerowe Stacje Serwisowe 
Stary 

Lesieniec 

 

 

22 500 zł  

2 Modernizacja placu zabaw w Starym Lesieńcu 
Stary 

Lesieniec 
22 500 zł  

 

 

OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO 

 
 

1. Oświadczam, iż jestem pełnoletnim mieszkańcem Boguszowa-Gorc a dane podane w karcie do głosowania są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części 

budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2022, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

………………..…..   …………………………………………………………… 
  data                                                  czytelny podpis 

 

 

 



Załącznik do Karty do głosowania 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach  

Pl. Odrodzenia 1  

58 - 370 Boguszów - Gorce 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako 

części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2022. 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Boguszów – 

Gorce  Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel.: (+48 74) 84 49 311, fax +48 

74 84 49 165 e- mail sekretariat@boguszow-gorce.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez e - mail: iodo@boguszow-gorce.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA   
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy 

Boguszów-Gorce na rok 2022. 

PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.               

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – (dalej jako RODO) - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 

podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione  podmiotom i osobom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub 

kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.  

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 

archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia 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 tj. przez okres 5 lat a w przypadku zmiany kategorii 

archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym 

 

 
 

mailto:sekretariat@boguszow-gorce.pl

