
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/439/2021

Rady Miasta Racibórz

z dnia 28.04.2021 r. 

Karta do głosowania

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Racibórz TAK □ NIE □

………………………………………………

(Podpis)

Tytuł projektu

Wybieram projekt

Adnotacje Urzędu:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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. 1 nr 

119 poz. 1 z 2016) - udzielono mi następujących informacji:

1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 

Racibórz, boi@um.raciborz.pl , tel. 32 755 06 00.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Racibórz.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym  przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Rady Miasta Racibórz nr 

III/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 

2019 r., poz. 1261)

5. Odbiorcą podanych danych osobowych będą podmioty, którym zostanie zlecone 

zadanie do realizacji.

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt.

8. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługuje prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych,

mailto:iodo@um.raciborz.pl
mailto:boi@um.raciborz.pl


4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. Konsekwencją ich niepodania będzie 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

10. Podane dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

nie będą profilowane.

……………………………………….

data i podpis



Racibórz, dnia…………………………….

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w głosowaniu na
projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz na rok 2021 

(dotyczy osób pomiędzy 13, a 18 rokiem życia)

Ja, niżej podpisana/ podpisany1)..................................................................................................

Zamieszkała/ zamieszkały1) ........................................................................................................,

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym …………………………………………………

Zamieszkałej/ zamieszkałego1)……………………………...…………………………………., 

oraz  że  wyrażam  zgodę  na  jej/jego1) udział  w  głosowaniu  na  projekty  do  budżetu
obywatelskiego  Miasta  Racibórz  na  rok  2021,  w  tym  na  przetwarzanie  jej/jego1) danych
osobowych na potrzeby w/w procesu.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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. 1 nr 119 poz. 1 z 2016) - udzielono
mi następujących informacji:
1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, boi@um.raciborz.pl , tel. 32 755 06 00.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
3.  Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  przedstawienie  zgody  na  udział  osoby
małoletniej w głosowaniu do budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz na rok 2021
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym przez administratora oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wynikającego z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Rady
Miasta  Racibórz  nr  III/37/2019  z  dnia  30  stycznia  2019  r.  w  sprawie  wymagań,  jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Mieście Racibórz (Dz. Urz. Woj. Śl. Z
2019 poz.1261).
5. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  bezterminowo  zgodnie  z  kategorią  archiwalną
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do oddania
głosu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości oddania głosu.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
nie będą profilowane.

………………………………………………
(Podpis opiekuna prawnego)

1) Niepotrzebne skreślić.


