
KARTA DO GŁOSOWANIA – KATEGORIA I 
w ramach konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 

Wybieram następujące zadanie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Przemyśla 
 

KATEGORIA I 
(budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej) 

Nr zadania 

 

 

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię Nazwisko 

  

Adres zamieszkania 

 

 

37-700 PRZEMYŚL, …………………………………………………………………………….. 

Podpis 

 

……………………………………………………………………….. 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

(w przypadku wypełnienia karty do głosowania przez osobę poniżej 18 roku życia) 

Imię Nazwisko  
 

Adres zamieszkania Podpis  
 

………………………………………… 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o tym, że: 

 Administratorem moich danych osobowych od momentu formalnego przekazania karty jest Prezydent Miasta 

Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, kontakt e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl. 

 Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Przemyśla oraz w celu ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych 2016/679) 

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

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu, 

ograniczenia a dane podawane są przeze mnie dobrowolnie. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z treści Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Przemyśla. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

odrzucenie formularza z uwagi na braki formalne. 

 Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w zakładce „kontakty” lub 

w siedzibie administratora przy Rynek 1. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres 

administratora lub pod adresem email: bbi@um.przemysl.pl. 

POUCZENIE 
1. Można oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie 

w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania 

2. Należy czytelnie wpisać drukowanymi literami swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a także 

własnoręcznie podpisać zawarte w karcie oświadczenie. 

3. Głosować można tylko raz, na jednej karcie do głosowania. 

4. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Przemyśla. 

5. Dokonywanie poprawek, skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania  

powoduje nieważność karty do głosowania. 



6. Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną  

w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem. 

7. Karty głosowania należy transportować, przechowywać w sposób bezpieczny, pod nadzorem  

wnioskodawcy lub opiekuna prawnego, tak aby zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji,  

nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu do nich dostępowi. 
8. W przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego wpływania na 

wyniki głosowania, wszelkie dane z pól w aplikacji i karty do głosowania zostaną jednocześnie 

przekazane właściwym organom ścigania. 

 


