Karta do głosowania
dla mieszkańców Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie konsultacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

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”

*Oświadczenie głosującego: Oświadczam, że: jestem mieszkańcem miasta Rawa Mazowiecka; wszystkie podane w karcie do
głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”)
podpisując się na niniejszej karcie do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem Państwa danych osobowych jest
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego, 96-200 Rawa Mazowiecka W sprawach związanych z ochroną
swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@rawamazowiecka.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Inspektor Ochrony Danych, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200
Rawa Mazowiecka. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji konsultacji społecznych pn. Rawski Budżet
Obywatelski 2019. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych pn.
Rawski Budżet Obywatelski 2019.
Do Państwa danych osobowych nie będą mieć dostępu podmioty zewnętrzne. Państwa dane będą przechowywane przez okres
składania lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie
zgodnie z kategorią archiwalną B, w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników glosowania

………………………………………….
Podpis
*Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego głosującego, który nie ukończył 18 lat - oświadczam, że: jestem rodzicem/opiekunem
prawnym głosującego na propozycje zadań w ramach Rawskiego Budżetu na rok 2019; akceptuję jego udział w tym przedsięwzięciu;
zapoznałem/am się z Regulaminem Rawskiego Budżetu Obywatelskiego; wszystkie podane w karcie do głosowania informacje są
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie
do głosowania przyjmuję do wiadomości, iż: administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka z
siedzibą przy Pl. Piłsudskiego, 96-200 Rawa Mazowiecka W sprawach związanych z ochroną swoich i swojego podopiecznego danych
możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Inspektor Ochrony Danych, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji konsultacji społecznych pn. Rawski Budżet Obywatelski 2019.
Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych pn. Rawski Budżet
Obywatelski 2019.
Do Państwa danych osobowych nie będą mieć dostępu podmioty zewnętrzne. Państwa dane będą przechowywane przez okres składania
lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z
kategorią archiwalną B, w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników glosowania

………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna
* Niepotrzebne skreślić

