Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe i podpisać formularz.
Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt dzielnicowy.
Głos w formie papierowej można oddać od 24 sierpnia do 14 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21, filia - ul. Jasna 31A), w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych
(ul. Zwycięstwa 1, Jagiellońska 21 i Studzienna 6) oraz w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w godzinach ich otwarcia.

FORMULARZ DO GŁ OSOW ANIA
IMIĘ I NAZWISKO
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES ZAMIESZKANIA
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

DATA URODZENIA

PROJEKTY OGÓLNOMI EJSKIE
Wykaz projektów ogólnomiejskich:
001 Zielona obwodnica
031 Opieka medyczna i psychologiczna nad osobami chorymi terminalnie cykl szkoleń
062 Bezpłatny dostęp do bazy e-booków i audiobooków
dla czytelników MBP w Gliwicach
071 Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice
083 Wykonanie projektu oświetlenia na ciągu pieszo-rowerowym
wzdłuż Kłodnicy
098 Rewitalizacja bieżni na boisku sportowym przy ul. Niezapominajki
167 Muszla estradowa w parku przy ul. Chorzowskiej
178 Sale dla seniorów w dzielnicach

Wybieram projekt numer:

(tutaj proszę wpisać pełny numer projektu
ogólnomiejskiego, na który Pani / Pan głosuje)

PROJEKTY DZIELNICOWE
Wybieram projekt numer:
Wykaz wszystkich projektów dzielnicowych jest dostępny na stronie
www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz w punktach do głosowania
(Urząd Miejski w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, ul. Jasna 31; Centrum 3.0 –
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych: ul. Zwycięstwa 1, Jagiellońska 21
i Studzienna 6; wybrane filie Miejskiej Biblioteki Publicznej).
(tutaj proszę wpisać pełny numer projektu
dzielnicowego, na który Pani / Pan głosuje)

CZYTELNY PODPIS
Potwierdzenie oddania głosu w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2023
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
(na odwrocie karty), a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

1.

Administratorami danych osobowych są:

Urząd Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – abi@gods.gliwice.pl.

3.

Celem przetwarzania danych jest weryfikacja uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu w trakcie wyboru zadań do
realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

4.

Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c, art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559
z późn. zm.); §14 i §15 załącznika do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 3464 z późn. zm.).

5.

Dane pozyskane w toku głosowania nie będą udostępniane.

6.

Odbiorcami danych będą:

Firmy świadczące usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
7.

Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

9.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz sprostowania (poprawiania).

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji uprawnienia do głosowania.
12. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych I www.decydujmyrazem.gliwice.pl I Facebook.com/BudzetObywatelskiGliwice

