Załącznik Nr 3
do Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Brzegu

Formularz do głosowania
BOB w roku 2021
1. W konsultacjach do BOB głosować mogą mieszkańcy Brzegu. Każdy mieszkaniec ma jeden
głos, w ramach którego może na formularzu do głosowania oznaczyć znakiem „x”
maksymalnie jeden projekt inwestycyjny i jeden projekt pozostały. W przypadku wyboru tylko
jednego projektu należy skreślić niewypełnione pole.
2. Kartę do głosowania należy wypełnić jednym kolorem.

Imię i nazwisko głosującego:…………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem mieszkańcem Brzegu.
Adres miejsca
zamieszkania:………………………………………………………………………….............
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych.
PROJEKTY INWESTYCYJNE
Lp.

Nazwa projektu i pozycja na liście
projektów przeznaczonych do
głosowania

1.

„Trampoliny
ziemne”
– Projekt
polega
na
montażu
doposażenie
placu
zabaw całorocznych trampolin ziemnych
20.000,00 zł
w Parku Wolności
wraz
ze
strefą
bezpieczną
znajdującą się dookoła nich
- poz. nr 1



„Poprawienie infrastruktury
boisk trawiastych na stadionie
MOSiR
w
Brzegu
–
zagospodarowanie
nieużytkowanego skweru na
boisko trawiaste dla dzieci
w wieku przedszkolnym”



2.

- poz. nr 3

Skrócony opis projektu

Szacunkowy
koszt
projektu

Projekt ma na celu poprawienie
infrastruktury boisk trawiastych na
stadionie MOSiR w Brzegu
w
postaci
zagospodarowania 30.000,00 zł
skwerku
nieużytkowanego
na
boisko trawiaste o wymiarach
56x30, które umożliwi prowadzenie
rozgrywek i zajęć z dziećmi przez
cały rok

Wybór

PROJEKTY POZOSTAŁE
Lp.

Nazwa projektu i pozycja
na liście projektów
przeznaczonych do
głosowania

Skrócony opis projektu

1.

„Adaptacja kręgu
tanecznego”

Projekt dotyczy pomalowania
betonowego kręgu, aby można było
na nim tańczyć. Surowy beton jest
zbyt szorstki – nie daje poślizgu w
obrotach

- poz. nr 2

Szacunkowy
koszt
projektu

1.500,00 zł

…………………………………..
Czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeg Urząd Miasta w Brzegu
z siedzibą w Brzegu ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.
2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 774169714 lub adresem e-mail: bb@brzeg.pl
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Brzegu (BOB) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym
rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących
te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Kryteria okresu przechowywania
ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
5) Pana/Pani dane mogą być udostępnione upoważnionym innym odbiorcom w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień,
6) Przysługuje Panu/Pani:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania ich sprostowania,
- prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do usunięcia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza
przepisy Rozporządzenia,
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane jest
weryfikacji osób (mieszkańców),
9) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Wybór



