
 
 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Boguszowa-Gorc na rok 2020  
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

NA PROJKETY PODLEGAJĄCE KONSULTACJOM 

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOGUSZOWA-GORC NA 2020 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 jeden 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 jeden 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 jeden projekt, 
b) nie podano na karcie do głosowania swojego imienia i nazwiska lub adresu miejsca zamieszkania 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 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 

doposażenie w odzież ochronną Jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Gorce                    

w Boguszowie-Gorcach, ul. Tadeusza Kościuszki 12a 

Gorce 42 339,00 zł  

2 Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Gorcach Gorce 42 366,12 zł  

 

OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO 
 

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

zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych - Gminę Miasto 

Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-
Gorce w celu ustalenia wyników głosowania oraz weryfikacji złożonej przez mnie karty do głosowania w ramach 

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 
2020. 

3. Zgoda może być usunięta w każdej chwili. 
4. Oświadczam, iż Zapoznałem(-am) się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych głosującego na projekty podlegające konsultacjom w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Boguszowa-Gorc na rok 2020, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
5. Zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) 

lub ustnego oświadczenia. 
 

 

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



 
 

Załącznik Nr 1 
do Karty do głosowania 

 

 

Klauzula informacyjna – RODO dotycząca przetwarzania danych 

osobowych głosującego na projekty podlegające konsultacjom w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Boguszowa-Gorc na rok 2020.  
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 

informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce z siedzibą w Urzędzie 
Miejskim w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. Kontakt z Administratorem jest 
możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@boguszow-gorce.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za 
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020. 

4. Podstawą przetwarzanych danych osobowych będzie wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Gminie 
Boguszów-Gorce związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu  Obywatelskiego 

jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 na podstawie uchwały Nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej 
w Boguszowie-Gorcach z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-

Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce 
na rok 2020. 

5. Odbiorcami danych osobowych kandydatów 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 powszechnie obowiązującego 
prawa, 

b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków 
służbowych, członkowie Zespołu ds. weryfikacji projektów powołanego przez Burmistrza Miasta Boguszowa-

Gorc, członkowie Komisję do ustalenia wyników głosowania, dostawcy oprogramowania dziedzinowego oraz 
operatorzy pocztowi. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 
trzecim, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

7. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie, 
 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się 

z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,                      
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                

i Rady (UE) 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,  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie 
danych będzie skutkowało brakiem możliwości  dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.  

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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