
Załącznik nr 1
do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Legionowo

KARTA DO GŁOSOWANIA

W poniższe pole wpisz numer wybranego projektu:

 

Podaj swoje dane i adres zamieszkania, aby głos był ważny:

Imię i nazwisko

Miasto Legionowo

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

PESEL

Prosimy o zaznaczenie 
X prawdziwej 
odpowiedzi

Zameldowany mieszkaniec
Legionowa

Niezameldowany mieszkaniec
Legionowa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo jest
Prezydent Miasta Legionowo, Urząd Miasta w Legionowie z  siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120
Legionowo.
2.  Z  Administratorem danych osobowych  można  skontaktować się  pisząc  na  adres:  Urząd  Miasta  w  Legionowie,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora danych
osobowych, wysyłając e-mail na adres: iod@um.legionowo.pl.
3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  Gminy  Legionowo.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz ……………………….. Rady Miejskiej w Legionowie z dnia ………………….
w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  miasta  Legionowo  oraz  z  organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ………………………………………..
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe uczestnictwo w głosowaniu
nad Budżetem Obywatelskim Gminy Legionowo.
5. Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu będą powierzone firmie ……………………., z siedzibą przy ul.
…………………………. w ……………………………. na  podstawie  zawartej  umowy powierzenia przetwarzania
danych. Firma będzie przetwarzać powierzone  dane w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2019 r.  wyłącznie w
celu obsługi technicznej procesu.
6.  Ma  Pan/i  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  poprawiania,  usunięcia  oraz  cofnięcia  zgody  na  ich
przetwarzanie w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie do głosowania będą przechowywane przez rok od momentu zakończenia
Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Oświadczam, iż zapoznałem/am się z  powyższymi informacjami o przetwarzaniu danych  osobowych.

Czytelny podpis

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Legionowa, są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie
dostępnych Miastu Legionowo rejestrów, ewidencji lub innych danych.

Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Legionowo 
w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo.

Czytelny podpis

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na oddanie głosu 
na projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo przez małoletniego

Ja, niżej podpisana/podpisany*     
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkała/zamieszkały*

(ulica, kod pocztowy)

Oświadczam,  że  jestem  rodzicem/
opiekunem prawnym*

(imię i nazwisko małoletniego)

zamieszkałej/zamieszkałego*

(ulica, kod pocztowy)

oraz że wyrażam zgodę na zgłoszenie przez Nią/Niego* projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo,
w tym na przetwarzanie jej/jego* danych osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  wdrożenia  Budżetu
Obywatelskiego  Gminy Legionowo,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa i  przy  zachowaniu  niezbędnych
środków  ochrony  danych  osobowych.  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  z  chwila  złożenia  wniosku  wraz  z  załącznikami  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Legionowo  jest
Prezydent Miasta Legionowo z siedzibą  przy ul. marsz.  Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Oświadczam,
iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie Legionowa, są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych danych na podstawie dostępnych
Miastu Legionowo rejestrów, ewidencji lub innych danych.

……………………………..                              ……………...….……………………………………...
     data   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
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