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    KARTA DO GŁOSOWANIA  

na zadanie zgłoszone 

do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok 

 

Na karcie w rubryce „Wybór” można postawić znak „X” przy jednym zadaniu  

 

Lp. Nazwa zadania Koszt  

szacunkowy 

Wybór 

1. Gmina Książ Wlkp. wspólnie dla pszczół- nasadzenie drzew miododajnych                              

w miejscowości Chwałkowo Kościelne – etap I  

 

6 000,00 zł 

 

2. Akcja – „Płotu” Renowacja (Chwałkowo Kościelne) 50 000,00 zł  

 

3. Jedno boisko trzy gry w m. Konarskie 48 915,00 zł  

4. Doposażenie placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego we 

Włościejewicach   

 

49 998,42 zł 

 

 

Dane osoby głosującej 
(wypełnić czytelnie) 

 

Imię i nazwisko: 

 

PESEL: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Składając niniejszą Kartę, oświadczam jednocześnie, że: 

 zapoznałem/am się z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok i akceptuję 

jego warunki, 

 powyższe dane są prawdziwe i aktualne, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Burmistrza Książa Wlkp. z siedzibą przy              

ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. – moich danych osobowych - zawartych w niniejszym 

formularzu w zakresie obejmującym konsultacje z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczące 

Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2019 rok.  

Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia, przyjmuję do wiadomości, że: 

1) u Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez 

pocztę elektroniczną: iodo@ksiaz-wlkp.pl lub pocztę tradycyjną, na adres:  Urząd Miejski w Książu 

Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.,  

2) dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych obowiązujących u Administratora, 

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

4) osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo do:  
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a) dostępu do swoich danych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  

 cofnięto zgodę na przetwarzanie danych,  

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:  

 osoby te kwestionują prawidłowość danych,  

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania; nie są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

5) osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia niniejszego formularza, 

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

       (data i  czytelny podpis głosującego) 

 

Informacja dotycząca ważności głosu 

Głosować można tylko na jedno zadanie, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwy zadania. 

Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje 

nieważność głosu.  

Głos jest nieważny, w szczególności również w przypadku, gdy: 

1) Karta do głosowania będzie wypełniona nieczytelnie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych 

danych, 

2) w wyniku weryfikacji Karty do głosowania zostanie stwierdzone, że podane w niej dane osoby 

głosującej są błędne, 

3) będzie oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Książ Wlkp. lub przez osobę, która w dacie 

rozpoczęcia konsultacji, nie ma ukończonych 18 lat. 
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