Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2019
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 11 lipca 2019 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Zadania o znaczeniu ogólnomiejskim
Prosimy o wybranie maksymalnie jednego zadania poprzez postawienie „X” w kolumnie po
prawej stronie
ORIENTACYJNY
KOSZT*

LP.

NAZWA ZADANIA

1.

„Wybieg dla psów”
Teren za Szkołą Podstawową Nr 3, basenem oraz garażami
Miasteczko ruchu drogowego
Teren między promenadą a budynkami byłego Gimnazjum
„Bezpieczne miasto – montaż progów zwalniających
oraz kamer”
Na terenie miasta Słupcy
„Ogólnodostępna altana integracyjna dla mieszkańców
Słupcy i okolic z elementami zabawowymi dla dzieci
typu tyrolka – 2 szt.”
Na spokojnych terenach zielonych, ogólnodostępnych
miasta Słupcy w pobliżu miejskiego placu zabaw, siłowni
zewnętrznej. np. nieopodal nowego placu zabaw
zlokalizowanego przy stawku miejskim
„Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy
ulicy Gajowej w Słupcy”
Słupca ul. Gajowa 2 w kompleksie boiska ORLKI 2012
„Budowa tężni solankowej w Słupcy wraz
z towarzyszącą wokół niej infrastrukturą architektury
miejskiej i kącika sportowego”
W rejonie ulic: Aleja Tysiąclecia, Gajowa, A. Szeluty,
Koszucka, M. Jareckiego, Jeziorna oraz w rejonie ulicy
Kopernika.
„Co w duszy gra młodzieży – miejsce spotkań”
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym
Gimnazjum
„Rewitalizacja i modernizacja skateparku”
Zbieg ulic Kopernika i Sikorskiego (skatepark)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

WYBÓR

150.000 zł
150.000 zł
150.000 zł

147.000 zł

150.000 zł

150.000 zł

150.000 zł
150.000 zł

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności
od ostatecznego zakresu zadania.
Dane głosującego (proszę czytelnie wypełnić)
Imię:..................................
Nazwisko:..........................
PESEL:...............................
Adres zamieszkania…………

Ja, którego/rej dane zawarte są w powyższej tabeli oświadczam, że
przysługuje mi czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy i
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
niezbędnych potrzeb do realizacji procedury budżetu obywatelskiego na
2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000z późn. zm.). Wiem, że
podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli
przetwarzania danych, których mnie dotyczą, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy ul. Pułaskiego
21.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - 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), informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Słupcy z siedzibą w Słupcy przy
ul. Pułaskiego 21., e-mail : burmistrz@miasto.slupca.pl,
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Słupcy, e-mail
iod@miasto.slupca.pl tel. 63-2772727.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 2019 r.
w zakresie Budżetu Obywatelskiego na podstawie Zarządzenia nr 67/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie:
określenia kwoty, sposobu zgłaszania projektów zadań, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji
budżetu obywatelskiego na terenie Miasta Słupcy na 2020 rok oraz uchwały Nr VI/53/19 Rady Miasta Słupcy
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Słupeckiego
Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6323),
4. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
podstaw prawnych do zgłoszenia propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok miasta Słupcy
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z w/w klauzulą informacyjną i zgodnie z art.6 ust.1. lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, przez Burmistrza Miasta Słupcy z siedzibą w ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,
e-mail: burmistrz@miasto.slupca.pl, reprezentowany przez Burmistrza Miasta, wyłącznie dla potrzeb
wewnętrznych, a w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok.
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....................
Podpis

