KARTA DO GŁOSOWANIA
CZĘŚĆ A - DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ
Imię i nazwisko
GŁOSUJĘ NA
PROJEKT DUŻY NR:

Adres zamieszkania
Biała Podlaska ul.

PROJEKT MAŁY NR:

PESEL
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Data i podpis

CZĘŚĆ B - ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
OSOBY MAŁOLETNIEJ
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Adres zamieszkania

Imię i nazwisko

PESEL
Oświadczam, że:
1.
2.
3.

Jestem rodzicem/opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
Wyrażam zgodę na jej udział w budżecie obywatelskim.
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

2.
3.
4.
5.

(jeżeli nie jesteś zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców w Białej Podlaskiej złóż
w Urzędzie Miasta oświadczenie o miejscu zamieszkania).
Osoba głosująca oddaje swój głos na dwa projekty: jeden projekt duży i jeden mały.
Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numerów projektów w odpowiednich polach.
Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest, w wyznaczonych punktach do głosowania.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
Rodzic/opiekun prawny w celu potwierdzenia zgody, wypełnia na karcie do głosowania Część B.

NR

PROJEKTY DUŻE

1

Na boisko zawsze blisko! Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych

2

Park linowy i trampoliny "Pod dębami"

3

Mieszkańcy bliżej natury - miasteczko ekologiczne

4

NASZE BOISKO - remont boiska wielofunkcyjnego przy ZSOI (SP5) ul. Sidorska 30

5

Ścieżka rowerowa wzdłuż Al. Jana Pawła II (odcinek nad doliną rzeki Krzny)

6

Książka w zasięgu ręki - czytaj tu i teraz

7

Spinamy ścieżki- budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kosynierów – etap I

8

Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 - cz. I

NR

PROJEKTY MAŁE

9

Ścieżka rowerowa przy ul. Akademickiej – etap II

10

Budki lęgowe dla ptaków

11

Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9 - cz. II

12

Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego Os. Rataja

13

Wielosektorowe boisko do piłki siatkowej plażowej

14

Budowa chodnika przy ul. Sosnowej (od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia)

15

Budowa bezpłatnych miejsc postojowych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

16

Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - rozbudowa

17

Przyjazny wypoczynek w parku Zofii Las

18

Budowa ul. Kasztanowej wraz z chodnikiem

19

Bezpieczna Szkoła – Szkoła Społeczna - parking i przejścia dla pieszych

20

Modernizacja i wyposażenie hali sportowej SP nr 3

21

Pies i kot w mieście - wspólna sprawa

22

FIT-PARK ZDROWIA

23

Remont kładki po kolejce wąskotorowej

24

Skatepark

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@bialapodlaska.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Biała Podlaska, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku
z: art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwałą nr XV/29/20 Rady Miasta Biała Podlaska
z dn. 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dokonania wyboru, realizacji projektu oraz archiwizacji
dokumentów, łącznie minimum 6 lat,
5) Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być
dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju
i utrzymania systemów informatycznych,
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania a także prawo
do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kartę należy złożyć w terminie od 26 sierpnia do 6 września 2021 r.
w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00.

