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KARTA DO GŁOSOWANIA 
 

 
 

Instrukcja głosowania na zadania  

w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim na 2022 rok 

 

Prawo do głosowania mają wszyscy mieszkańcy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  

Każdemu mieszkańcowi miasta przysługuje prawo do wypełnienia jednej karty 

do głosowania: elektronicznej lub tradycyjnej tj. papierowej. Każdy mieszkaniec 

miasta może w głosowaniu wskazać maksymalnie: 1 zadanie ogólnomiejskie małe, 

1 zadanie ogólnomiejskie duże, 1 zadanie rewitalizacyjne oraz 1 zadanie edukacyjne. 

W formie tradycyjnej głos oddawany jest poprzez wpisanie przez głosującego 

wybranych numerów zadań w odpowiednich polach umieszczonych na karcie 

do głosowania. 

Karta do głosowania będzie nieważna jeżeli na karcie do głosowania nie został 

wskazany numer żadnego zadania lub na karcie do głosowania został wskazany więcej 

niż 1 numer zadania ogólnomiejskiego małego lub więcej niż 1 numer zadania 

ogólnomiejskiego dużego lub więcej niż 1 numer zadania rewitalizacyjnego lub więcej 

niż 1 numer zadania edukacyjnego. Karta będzie nieważna także w przypadku braku 

podania wymaganych danych oraz w przypadku braku złożenia wymaganych 

podpisów pod zawartymi w karcie oświadczeniami. Karta będzie także nieważna 

w przypadku kiedy nie zostanie wydrukowana dwustronnie lub wszystkie jej strony 

nie będą trwale połączone w przypadku wydruku jednostronnego. 
 

 

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) informuję, iż: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowana 

przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18, e-mail: 

iod@umostrow.pl. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO: przeprowadzenie głosowania na zadania w  Ostrowskim Budżecie 

Obywatelskim, 

- art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

- Uchwała Nr XI/139/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zwycięskich zadań od zakończenia 

głosowania i po tym czasie zostaną usunięte.  
5. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

obowiązującego prawa. Odbiorcą danych,  na podstawie podpisanej umowy będzie podmiot obsługujący 

system informatyczny Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, 

wzięcie udziału w głosowaniu nie będzie możliwe. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo do: 

• żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.  
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KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

 

Wybieram zadanie ogólnomiejskie małe    Wybieram zadanie ogólnomiejskie duże  
  

numer:        numer:  

 

 

 

 

 

Wybieram zadanie rewitalizacyjne    Wybieram zadanie edukacyjne 
  

numer:        numer:  

 

 

 

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ: 

Imię:          Nazwisko:  

 
  

 

Adres zamieszkania: 
 

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Zasadami Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Oświadczam, że jestem 

mieszkańcem/mieszkanką miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i aktualne, 

oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
 

 

Data (dzień-miesiąc-rok):               Podpis: 

 

  

 

 

 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego tylko w przypadku, gdy głosującym jest osoba poniżej 18. roku życia: 

 
Data (dzień-miesiąc-rok) :               Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: 
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