
 

 

 

 

Załącznik nr 4  

do Regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO MARECKIEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

 

Prosimy o wybranie z niżej zamieszczonej listy jednego zadania w danej kategorii, 

które ma być zrealizowane w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Wyboru 

należy dokonać poprzez postawienie znaku „X” w ostatniej kolumnie po prawej 

stronie.  

Głos  traktuje się jako nieważny, gdy głosujący: 

1) nie jest mieszkańcem miasta Marki; 

2) nie zaznaczy żadnego zadania; 

3) zaznaczy więcej niż jedno zadanie w danej kategorii; 

4) nie wypełni obowiązkowych pól w karcie do głosowania; 

5) wypełni więcej niż jedną kartę; 

6) nie złoży karty do głosowania w terminie i miejscu określonym w uchwale 

Rady Miasta Marki, o której mowa w Regulaminie MBO; 

7) nie podał numeru telefonu do weryfikacji podczas głosowania.  

Kategoria: zadania twarde 

LP. NAZWA ZADANIA 
WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

   

   



   

   

Kategoria: zadania miękkie 

LP. NAZWA ZADANIA 
WYBÓR 

(ZNAK „X”) 

   

   

   

   

 

Dane osoby głosującej na propozycje zadania w ramach Mareckiego Budżetu 

Obywatelskiego* 

  

ZŁOŻENIE PODPISU JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM, ŻE OSOBA, 

KTÓRA GO ZŁOŻYŁA JEST MIESZKAŃCEM MIASTA MARKI. 

 

Imię i nazwisko 

osoby głosującej 

PESEL osoby 

głosującej 

Numer telefonu 

osoby 

głosującej 

Czytelny podpis 

osoby głosującej 

  
  

 

 

* - POLA OBOWIĄZKOWE DO WYPEŁNIENIA 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1 informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą 

w Markach (05-270) przy al. Piłsudskiego 95; 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl; 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Mareckiego Budżetu 

Obywatelskiego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, tj.: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych 

osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Mareckiego 

Budżetu Obywatelskiego, a po tym czasie przez okres 5 lat od daty jego zakończenia; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa; 

8) obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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