KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończyli 16 lat, na zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
1. DANE GŁOSUJĄCEGO:
Imię (imiona) i nazwisko:

Adres zameldowania:

PESEL:

2. WYBÓR ZADANIA:
(wpisać tytuł zadania - głosować można wyłącznie na jedno zadanie)

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailiod@umkonskie.pl
2) podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procedury głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie
na 2019 rok. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośby
w Urzędzie Miastai Gminy w Końskich – pok. nr 24;
3) przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia
przetwarzania, ich usunięcia a także prawo do przenoszeniadanych;
4) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej
z głosowaniem na zadaniazgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie
na 2019 rok, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące, liczącod dnia ogłoszenia wyników głosowania
nad wyborem zadań do realizacji z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek
z realizacją niniejszegozadania;
5) odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem apodmiotem;
6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora
przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ichprzetwarzania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury związanej
z głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskiena 2019 rok.
TAK

NIE

Data i czytelny podpis:

