
Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr LIX/390/2022 

Rady Powiatu Przasnyskiego  

z dnia 18 maja 2022 roku 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 

 
Zasady: 
1) Głosowad może osoba, która oświadczy, że mieszka w granicach administracyjnych powiatu 

przasnyskiego. 
2) Osoba uprawniona głosowad może na jeden projekt z puli powiatowej oraz jeden projekt z puli 

gminy, w której mieszka. 
3) Kartę do głosowania można wypełnid tylko raz – elektronicznie bądź papierowo. 
4) Osoby małoletnie dołączają zgodę opiekuna prawnego1. 
5) Przed przystąpieniem do głosowania należy zapoznad się z poszczególnymi propozycjami zadao 

zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
6) W celu poprawnego oddania głosu należy podad: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 

zamieszkania oraz nazwę gminy, a także potwierdzid zawarte oświadczenia. 
7) Głos oddaje się wpisując nr projektu z listy oraz jego nazwę. 

 

 

Dane Głosującego 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Adres zamieszkania:  

Gmina zamieszkania: 

 

Oddaję swój głos na następujące projekty: 
 

w ramach puli powiatowej 

Nr projektu Nazwa 

  

 

w ramach puli gminnej 

Nr projektu Nazwa 

  

 
 
Dalsza częśd karty znajduje się na następnej stronie 

                                                           
1
 w przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, która w chwili oddania głosu nie ukooczyła 18. roku życia, 

do karty należy dołączyd pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu 
na projekty do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  

Z GŁOSOWANIEM NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 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 - RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym  w Przasnyszu 

jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe               

w Przasnyszu, Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70,  

e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. Kontakt  

z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem  e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w  celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Starostwa 

Powiatowego w Przasnyszu, na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw i aktów 

wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Starostwo Powiatowe  w Przasnyszu; 

4. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, przysługuje prawo 

do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

6. Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/. 

 

□ Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

□ Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Przasnyskiego. 

□ Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

 
 
 

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

Podpis Głosującego 

 

mailto:iod@powiat-przasnysz.pl
https://www.powiat-przasnysz.pl/pl/

