Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy,
z czego jeden na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden na projekt ogólnomiejski
(na dwóch oddzielnych formularzach).

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe i podpisać formularz.
IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

DD

MM

R RRR

ADRES ZAMIESZKANIA
MIASTO

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

LISTA PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH

Dla ważności głosu należy postawić znak „X” tylko przy jednym projekcie ogólnomiejskim.
400 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich
Lp. Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Remont harcówki

083

Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana
i remont stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników.

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”.

35 000

5.

Rehabilitacja

230

Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu.

12 500

SUMA
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UWAGA! Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i miejsce na podpis na odwrotnej stronie.
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84 600
8 000

200 100
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Nr 119, str. 1):

1.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iod@um.gliwice.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w trakcie
wyboru zadań do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

4.

Podstawa prawna: RODO art. 6.1.e, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
506), §14 załącznika do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8156 z późn. zmianami).

5.

Dane pozyskane w toku głosowania nie będą udostępniane.

6.

Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, czyli wyboru zadań do realizacji, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do głosowania.

9.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
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…………………………………………………….
podpis
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