
 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY GŁOSUJĄCEJ: KOŁOBRZEG 
ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA (CZYTELNIE) 

 
 
 
 

NUMER PESEL  

 
 

          

 
UWAGA: NALEŻY WPISAĆ TRZY NUMERY PROJEKTÓW 

 
3 PUNKTY PRZYZNAJĘ PROJEKTOWI NR 
 

 

 
2 PUNKTY PRZYZNAJĘ PROJEKTOWI NR 
 

 

 
1 PUNKT PRZYZNAJĘ PROJEKTOWI NR 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119 poz. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, przekazuję następujące 

informacje dot. przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą 

Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możliwy jest następujący 

kontakt: 

- osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

KARTA DO GŁOSOWANIA  NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK 
 

Zasady głosowania: 
1. Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Kołobrzegu. 
2. Każdy mieszkaniec wybiera trzy projekty i przyznaje im punktację ze zbioru liczb 
całkowitych od 1 do 3. Trzy punkty dla projektu, który uznaje za najważniejszy, dwa punkty 
dla projektu drugiego wyboru, jeden punkt dla projektu trzeciego wyboru. 
3. Głosować można tylko raz: poprzez wypełnienie karty papierowej lub elektronicznej. 
4. Wielokrotne złożenie karty do głosowania powoduje nieważność wszystkich głosów. 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/22
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 19 stycznia 2022 r.
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- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka, 

- e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl lub telefoniczny pod nr 94 35 51 584. 

Z IOD może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e rozporządzenia 

2016/679, a także na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

uchwały nr  XLIV/637/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w celu uczestnictwa i realizacji Budżetu Obywatelskiego.  

Następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle 

określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą 

wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta 

Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów. Przekazanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa 

reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz 

odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Ponadto Pana/Pani Dane 

osobowe mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg, które 

realizują zadania wybrane w Budżecie Obywatelskim.  

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z 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 oraz 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w 

sprawie klasyfikowania  i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7.1. Wobec przysługującego Panu/Pani prawa żądania usunięcia danych ich przenoszenia oraz 

wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 

rozporządzenia 2016/679. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

9. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Niepodanie  danych  będzie  

wiązało się z brakiem możliwości skutecznego uczestniczenia przy realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

|10. Wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.    

___________________________ 

Podpis osoby głosującej * 

 

* podpis odręczny jest wymagany tylko na formularzu papierowym 
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Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie Budżet Obywatelski 2023 

Ja, niżej podpisany/a (imię, nazwisko) _______________________________________________ 

zamieszkały/a  _______________________________________________ 

oświadczam, że jestem opiekunem prawnym _____________________________________________ 

zamieszkałego/ej _______________________________________________ 

oraz wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu 

Obywatelskiego 2023 . 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119 poz. 1 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, przekazuję następujące 

informacje dot. przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą 

Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD możliwy jest następujący 

kontakt: 

- osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka, 

- e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl lub telefoniczny pod nr 94 35 51 584. 

Z IOD może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e rozporządzenia 

2016/679, a także na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

uchwały nr  XLIV/637/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w celu uczestnictwa i realizacji Budżetu Obywatelskiego.  

Następnie dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle 

określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, które świadczą 

wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miasta 

Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów. Przekazanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa 

reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz 

odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Ponadto Pana/Pani Dane 

osobowe mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Kołobrzeg, które 

realizują zadania wybrane w Budżecie Obywatelskim. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z 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 oraz 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w 
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sprawie klasyfikowania  i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7.1. Wobec przysługującego Panu/Pani prawa żądania usunięcia danych ich przenoszenia oraz 

wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 

rozporządzenia 2016/679. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

9. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Niepodanie  danych  będzie  

wiązało się z brakiem możliwości skutecznego uczestniczenia przy realizacji Budżetu Obywatelskiego.  

10. Wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.    

 

___________________________ 

Podpis opiekuna prawnego* 

*podpis odręczny jest wymagany tylko na formularzu papierowym 
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