Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
nr ………..z dnia……………..

KARTA GŁOSOWANIA
na zadania o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego 2019
Zasady głosowania:
1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy
swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);
2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;
3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.
Głos będzie nieważny:
1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub
wymagane dane nie zostaną podane;
2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą opatrzone własnoręcznym
podpisem;
3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane
niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
4) gdy dane osobowe lub numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa będą niepoprawne;
5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

ZADANIA O CHARAKTERZE
DZIELNICOWYM
Wpisz numer dzielnicy wg adresu
zamieszkania*:
3 punkty - przyznaję
projektowi numer*:
2 punkty – przyznaję
projektowi numer*:
1 punkt – przyznaję
projektowi numer*:

ZADANIA O CHARAKTERZE
OGÓLNOMIEJSKIM
3 punkty - przyznaję
projektowi numer*:
2 punkty – przyznaję
projektowi numer*:
1 punkt – przyznaję
projektowi numer*:

Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich
Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL
w celu: przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Krakowa oraz badań ewaluacyjnych procesu głosowania. Informujemy,
że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Michał Chrzanowski INQUISIO z siedzibą przy ul. Św. Jana 5/4, 31-017 w Krakowie.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

IMIĘ I NAZWISKO* (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES ZAMIESZKANIA* (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

NUMER TELEFONU I/LUB ADRES EMAIL** (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL/KOD IDENTYFIKUJĄCY NADANY
PRZEZ URZĄD MIASTA KRAKOWA*

PODPIS*

* Pole obowiązkowe
** Pole nieobowiązkowe, ale bez podania danych niemożliwy jest udział w loterii promocyjnej
budżetu obywatelskiego

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
1. Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych
jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są
one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL
w celu: otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z budżetem
obywatelskim Miasta Krakowa.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym
zakresie i celu.
Kraków, ............................... r.

……………………………………………....
Czytelny podpis

2. Drogi/-a Mieszkańcu/-nko, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych
jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są
one podawane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL,
numer telefonu, adres e-mail w celu: udziału w loterii promocyjnej budżetu obywatelskiego.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym
zakresie i celu.
Kraków, ............................... r.

……………………………………………....
Czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w loterii promocyjnej budżetu obywatelskiego.
Kraków, ............................... r.

……………………………………………....
Czytelny podpis

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o działaniach
podejmowanych w związku z budżetem obywatelskim Miasta Krakowa lub brak możliwości wzięcia
udziału w loterii promocyjnej budżetu obywatelskiego.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

