Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/80/19
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Kościerzyna
w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
1. Aby prawidłowo zagłosować należy:
W tabeli w pkt 2 wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisać czytelnie
odręcznie oświadczenie i wpisać datę głosowania, a następnie oddać głos w punkcie 3 karty do
głosowania na 1 projekt spośród wszystkich projektów podlegających konsultacjom, poprzez
postawienie znaku X w kolumnie WYBÓR.
Zgłoszenia projektów można składać w jednej z poniższych form:
1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl,
3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.
3. Głos oddany jest nieważny, jeżeli głosujący:
1) nie jest mieszkańcem Kościerzyny,
2) nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania (oznaczonych gwiazdką*),
3) nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż jeden,
4) złożył lub przesłał więcej niż jedną kartę do głosowania,
5) nie złożył odręcznego podpisu w przypadku kart składanych w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną.
Ponadto karta musi zostać prawidłowo, tj. odręcznie podpisana (nie dotyczy zgłoszeń dokonanych
przez platformę E-Puap), natomiast w przypadku karty przesłanej drogą elektroniczną karta musi
zawierać skan odręcznego podpisu głosującego z imienia i nazwiska.
2. Dane osobowe i oświadczenie głosującego
Dane osobowe:

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Gminę Miejską Kościerzyna
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
Nazwisko*…………………………………………...
Kościerzyna (administratora danych) z siedzibą
przy ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna w celu
………………………………………………………. realizacji Budżetu Obywatelskiego. Zostałam/em
poinformowany, że przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie moich danych
Adres zamieszkania*:
osobowych w dowolnym momencie i jej
wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych,
………………………………………………………. którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
……………………………………………………….
Data*: …………………………………………..
Imię*:………………………………………………..

…………………………………………………

Czytelny podpis*: ………………………………
(imię i nazwisko)
*pole obowiązkowe

3. Projekty podlegające konsultacjom w drodze głosowania mieszkańców
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZWA ZADANIA
(TYTUŁ PROJEKTU)
Drugi etap modernizacji
Skateparku
Modernizacja Parku
Miejskiego przy ul. 8 Marca w
Kościerzynie
Przebudowa parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 6
Dalsza modernizacja ul.
Dunikowskiego
Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ul. Plebanka
Modernizacja ulicy Tuwima
na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Mickiewicza
Budowa infrastruktury nad
jeziorem Gałęźnym

LOKALIZACJA

WYBÓR
ORIENTACYJNY
(miejsce na
KOSZT
postawienie znaku X)

park przy ul. 8
Marca

148 000,00

ul. 8 Marca

153 000,00

parking przy
Szkole
Podstawowej nr 6
ul.
Dunikowskiego

150 000,00
206 000,00

ul. Plebanka

150 000,00

początek ul.
Tuwima

200 000,00

ul. Słoneczna

200 000,00

Klauzula informacyjna
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą przy ul.
3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub z Administratorem
danych wskazanym w punkcie 1, z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta
Kościerzyna, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, aż do czasu
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) poprawiania swoich danych osobowych;
c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy,
że ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
e) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane/przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, w tym:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską
Kościerzyna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
przeprowadzenia procedury związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna.

