
Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr 0050.66.2018 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia  8 czerwca 2018 r. 

 
KARTA DO GŁOSOWANIA  

NA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK 
 
Aby głos był ważny należy: 
- wybrać maksymalnie trzy zadania z poniższej listy poprzez postawienie znaku X przy 
wybranych zadaniach, 
- wpisać imię, nazwisko, adres, wiek – dane potrzebne do ewentualnego potwierdzenia 
autentyczności głosu,  
- podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 
- kartę wypełnić czytelnie, długopisem; 
 

ZADANIA MIEJSKIE 

WYBÓR NAZWA ZADANIA SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

 Nazwa zadania nr 1  

 Nazwa zadania nr 2  

 Nazwa zadania nr 3  

 Nazwa zadania nr …..  

 Nazwa zadania nr …..  

 
ZADANIA WIEJSKIE 

WYBÓR NAZWA ZADANIA SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

 Nazwa zadania nr 1  

 Nazwa zadania nr 2  

 Nazwa zadania nr 3  

 Nazwa zadania nr …..  

 Nazwa zadania nr …..  



 
Imię i nazwisko osoby głosującej:  
                              
Adres zamieszkania: 
                                   
Miejscowość 
                                
 Ulica                                                                                                                                                    Nr domu 
 Rok urodzenia: 
 
 
                                         
 
                                                                                                                                           ………………………………………………..  
                                                                                                                                                     (data oraz podpis) 

 
 
 
 

Klauzula  zgody  

W związku z zapisami 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 (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 ul. 1 Maja 16  
 74 -100 Gryfino 

telefon: 91 416 20 11 

 e-mail: burmistrz@gryfino.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

 telefon: 91 416 20 11 

 e-mail: iod@gryfino.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO  
w celu realizacji budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą 
być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych. Odbiorcami mogą być: 

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 
zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez 
okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego 
realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez  przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.  Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, udzieloną w dniu….. w celu….. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu: 

g) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie  
art. 15 RODO; 

h) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;  
i) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

na podstawie art. 17 RODO;  
j) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 

18 RODO;  
k)  prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 

Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym również profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do 
głosowania w trybie art. 6 ust.1 lit. a 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 (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1). 

 

………………………………………………………………… 

  (data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 


