
   
 

 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
CZĘŚĆ A 

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ 

 
 

Imię i nazwisko (czytelnie) 

 
 

Adres zamieszkania w Białej Podlaskiej  

GŁOSUJĘ NA 

 
PROJEKT NR:                        Z OBSZARU: 

 
 
PROJEKT NR:                        Z OBSZARU: 
 

                   

       PESEL  
 

 Oświadczam, że: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska  

w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego.  
2. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

 
 

Data i podpis 
 

CZĘŚĆ B  
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY MAŁOLETNIEJ W GŁOSOWANIU  
  

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
 
Imię i nazwisko (czytelnie) 

 
 
 
 

 Adres zamieszkania  
 

 

          PESEL   
 

Oświadczam, że: 
1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby i wyrażam zgodę na jej udział w głosowaniu  

w Budżecie Obywatelskim Białej Podlaskiej oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Prezydenta Miasta 
Biała Podlaska w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego.  

2. Przedłożone przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 
 

 
Data i podpis 

 

ZASADY GŁOSOWANIA: 
1. Do udziału w głosowaniu uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie miasta Biała Podlaska (jeżeli nie jesteś 

zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców w Białej Podlaskiej złóż w Urzędzie Miasta oświadczenie  
o miejscu zamieszkania). 

2. Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty na obszarze całego miasta bez względu na obszar zamieszkania. 
Z zastrzeżeniem, że nie można oddać głosu na projekty z tego samego obszaru. 

3. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach. 
4. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest, w wyznaczonych punktach do głosowania. 

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Należy 
wtedy na karcie do głosowania wypełnić Część B – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby 
małoletniej w głosowaniu. 

 



   
 

WYKAZ PROJEKTÓW 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1) administratorem Pani/Pana/osoby małoletniej danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska; 
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@bialapodlaska.pl; 
3) Pani/Pana/osoby małoletniej dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO) w celu realizacji procedury budżetu obywatelskiego; 
4) Pani/Pana/osoby małoletniej dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru  

i realizacji projektu, minimum 6 lat, przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu 
wyboru wniosków, w celu archiwizowania danych, zgodnie z kategoriami archiwalnymi; 

5) Pani/Pana dane oraz dane osoby małoletniej nie będą udostępniane innym podmiotom; 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania a także 

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych 

osobowych; 
8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie 

brak możliwości oddania głosu (oddany głos będzie uznany za nieważny); 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 
 

Kartę złożyć można w terminie od 29 sierpnia do 9 września 2019 r.  
 

1 Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 
od poniedziałku do piątku 

7:30 – 17:00 

2 Centrum Informacji Turystycznej Plac Wolności 10 
od poniedziałku do soboty 

8:00 – 16:00 
 

 

PROJEKT TYTUŁ OBSZAR 

1 Remont parkingów wzdłuż ul. Kopernika 

1 2 Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Akademickiej 

3 Budowa ścieżki rowerowej I etap przy ul. Akademickiej 

4 Remont i przebudowa chodnika ul. Królowej Jadwigi wraz ze ścieżką rowerową 

2 
5 Budowa parkingu (przy ul. Terebelskiej 45A, 47,47C) 

6 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Batorego 

7 Miejsce rekreacji i integracji mieszkańców ul. Piłsudskiego i Sitnickiej 

8 Budowa drogi do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i przedszkola „Ananasek” 

3 9 Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej i Spółdzielczej 

10 Budowa  boiska wielofunkcyjnego, ogrodzonego  o nawierzchni  (ul. Rewakowicza) 

11 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, upamiętnienie ofiar pacyfikacji Sielczyka oraz 
modernizacja boiska 

4 

12 
„Wyrównajmy Szanse!” Place zabaw z elementami siłowni w Szkole Specjalnej „Szpulki” oraz 
dla osiedla Biawena 

5 13 Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej, budowa parkingu przy ul. Piaskowej 2 

14 Piękne otoczenie poprawia samopoczucie – remont drogi dojazdowej przy ul. Lotniczej 

15 Ulepszenie drogi gruntowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Na Skarpie 

16 Remont chodnika przy ul. Witoroskiej 
6 

17 Remont chodnika przy ul. Twardej wraz z dojazdami do posesji – etap I 

18 SKATEPARK ul. Świerkowa część I 

7 
19 

Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azyl”  oraz rewitalizacji terenów 
zielonych 


