
 

 

 

 
Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr AO.0050.128.2018 

Burmistrza Miasta Kluczborka 
z dnia 31 lipca 2018r. 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 

 

Karta do głosowania  

na zadania zgłoszone do Kluczborskiego  Budżetu Obywatelskiego na 2019r.  

Zasady głosowania: 

1. Prawo do glosowania ma każdy mieszkaniec Miasta Kluczborka. 

2. Mieszkaniec Kluczborka  biorący udział w głosowaniu może zagłosować tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” przy zadaniu 
(projekcie), na który oddaje głos.   

3. Głosujący powinien wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, złożyć podpis w odpowiednie wyznaczone miejsce na 

karcie, a także zakreślić zawarte w karcie  wszystkie oświadczenia. 
4. W przypadku osób głosujących poniżej 16 r. ż. wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.  

5. Głosujący może wziąć udział tylko raz w głosowaniu na zadania do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1. Na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie. 

2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu lub zagłosuje jednocześnie przez Internet oraz papierowo (unieważnia się   
wszystkie oddane głosy). 

3. Wpisane na karcie dane osobowe głosującego są nieczytelne 

4. Wszystkie oświadczenia  na drugiej stronie karty nie zostały zakreślone. 
5. Karta do głosowania nie została podpisana (nie dotyczy głosowania przez Internet) przez głosującego, a w przypadku osób głosujących 

pon. 16 r. ż. przez rodzica/opiekuna. 
 

Imię i nazwisko osoby głosującej : 

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

Adres zamieszkania:  

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

 

                                                   

Data i podpis osoby głosującej lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób pon. 16 r. ż. : 

……………………………………………………………………………………………................... 

 

Dane rodzica/opiekuna: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PESEL 

 

           

PESEL  
 

           



 

 

OŚWIADCZENIA  

( wypełnia osoba głosująca, a w przypadku osób pon. 16 r. ż. rodzic/opiekun prawny ) 

 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wszystkie pola 

  Oświadczam, że jestem / dziecko */ podopieczny* jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w głosowaniu, mieszkam na terenie miasta 

Kluczborka   i wyrażam zgodę na przetwarzanie ( dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO )  moich danych 
osobowych  oraz mojego dziecka/podopiecznego *  przez Urząd Miejski w Kluczborku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Kluczborskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2019r.  

          Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści danych  

i ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka. Podanie danych jest 

niezbędne w celu realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. 

          Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych 

oświadczeń. 

  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis głosującego lub rodzica/opiekuna w przypadku osób głosujących, które nie ukończyły 16 r. ż. 

Informujemy, że: 

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Burmistrz Miasta 

Kluczborka z siedzibą Kluczbork 46-200 ul. Katowicka 1 

2) W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do 
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@kluczbork.pl. 

3) Celem zbierania danych jest realizacja  Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. Dane zbierane i przetwarzane  są na 

podstawie  art. 6 ust. 1 lt. A RODO) 
4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. 

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcą danych będzie tylko Urząd 

Miejski w Kluczborku. 
7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. oraz 

okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019r. wynikający  
z odrębnych przepisów.  

Nr 

obszaru 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt *2 

Głos ( proszę 

wstawić znak 

„X” przy 

zadaniu, na 

które oddaje się 

głos ) 

 

1     

 

    

 

    

 

2     

 

    

 

    

 
 

* niepotrzebne skreślić 
*2Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji. 
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