
Karta do głosowania 

 

dla mieszkańców Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie 

konsultacji Budżetu Obywatelskiego  na rok   2018 

Imię i nazwisko osoby głosującej 

............................................................................. 

Adres zamieszkania 

.................................................................................  

…………………………………………………………… 

Zasady głosowania: 

1. Głosować należy przez wpisanie w tabeli numerów projektów 

wybranych z listy opublikowanej przez  Zespół.  

2. Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie 

tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania 

numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę 

nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest 

nieczytelny.  

Nr wniosku realizowanego 
na obszarze rewitalizacji 

Nr wniosku realizowanego  
z grupy „pozostałe zadania” 

 

 

 

 
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Rawy Mazowieckiej i jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania o ujęcie 

zadań w budżecie obywatelskim Miasta Rawa Mazowiecka na rok  2018 Wiem, że podanie danych jest 
dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka – Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka  

 
 

….…………………………………… 
                                                                                                          Podpis 
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