
  

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA  

 

Na karcie do głosowania mieszkańcy Augustowa dokonują wyboru jednego projektu poprzez postawienie 

znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”. Dodatkowo należy wypełnić czytelnie pozostałe 

niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

 

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

1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem;  

2) na karcie wybrano więcej niż 1 projekt;  

3) mieszkaniec odda więcej niż jeden głos w głosowaniu;  

4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne;  

5) adres wpisany na karcie jest nieczytelny;  

6) brak na karcie podpisu osoby głosującej;  

7) brak na karcie pełnych danych w adresie lub nazwisku głosującego;  

8) brak znaku „X” na karcie do głosowania;  

9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Augustowa, 

10) w przypadku osoby małoletniej brak podpisu opiekuna prawnego/rodzica. 

Zasady glosowania:  

1) głosujący wybiera 1 projekt;  

2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu.  
 

LISTA PROJEKTÓW 

WYBÓR NUMER, NAZWA KOSZT 

 Numer, nazwa  
Szacunkowy koszt 

projektu nr 1 

 Numer, nazwa 
Szacunkowy koszt 

projektu nr 2 

 

Imię i nazwisko osoby głosującej:  

                              

Adres zamieszkania (miejscowość, ulica numer domu/mieszkania) : 

A U G U S T Ó W              

                     
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. 
                                                                                                                      

Uwaga: po zakończeniu procesu wyboru projektów wypełnione karty zostaną zniszczone. 

…………………  

podpis 

W przypadku osoby małoletniej, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

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

(data i czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. 

Młyńskiej 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej 

Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego będącego  

obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Uchwałą Rady 

Miejskiej w Augustowie w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.  

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  

w którym zostało zrealizowane zadanie publiczne. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:                                                                                                     

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                              

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,                                                           

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                 

- prawo do usunięcia danych osobowych - po upływie okresu przechowywania,                                                                             

- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu  

decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zadania publicznego.  
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