Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa
nr 1858/2020 z dnia 06.08.2020 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
na zadania o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego 2020
ZASADY GŁOSOWANIA:
1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy
swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);
2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;
3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.
GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY:
1) gdy na karcie do głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą niewłaściwe lub
wymagane dane nie zostaną podane;
2) gdy dane na karcie do głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą opatrzone własnoręcznym
podpisem;
3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną wpisane
niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
4) gdy dane osobowe lub numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa będą niepoprawne;
5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

WPISZ NUMER DZIELNICY ZGODNY Z
ADRESEM ZAMIESZKANIA*:
ZADANIA O CHARAKTERZE
DZIELNICOWYM
3 punkty - przyznaję
projektowi numer*:
2 punkty – przyznaję
projektowi numer*:
1 punkt – przyznaję
projektowi numer*:

ZADANIA O CHARAKTERZE
OGÓLNOMIEJSKIM
3 punkty - przyznaję
projektowi numer*:
2 punkty – przyznaję
projektowi numer*:
1 punkt – przyznaję
projektowi numer*:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Krakowa oraz badań ewaluacyjnych
procesu głosowania. Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. MIESZKAŃCY GŁOSUJĄCY W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO MIASTA KRAKOWA.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 40-009 Katowice.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Krakowa.
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała Nr XXXV/903/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

IMIĘ I NAZWISKO* (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES ZAMIESZKANIA* (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL/KOD IDENTYFIKUJĄCY NADANY
PRZEZ URZĄD MIASTA KRAKOWA*

* Pole obowiązkowe

PODPIS*

