KARTA DO GŁOSOWANIA
Dla mieszkańców i mieszkanek Miasta Lublin na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
CZĘŚĆ A / Dane osoby głosującej:

Głosuję na:
Projekt mały:

imię i nazwisko (czytelnie)

Projekt duży:
adres zamieszkania (czytelnie)

PESEL

BUDŻET

Proszę o dopisanie mnie do listy mieszkańców/ mieszkanek głosujących na projekty Budżetu Obywatelskiego

Oświadczam, że:

1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką Lublina.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że:
▪ Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, Pl. Łokietka1, 20-109 Lublin.
▪ Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
▪ Mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

O BYW A TELSK I

Data

Tw oje m iasto
Ty decydujesz
Podpis

CZĘŚĆ B / Zgoda opiekuna prawnego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
Dane rodzica/opiekuna prawnego:

imię i nazwisko (czytelnie)

adres zamieszkania (czytelnie)

PESEL
Oświadczam, że:
1. Jestem opiekunem prawnym wyżej wymienionej osoby.
2. Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim Miasta Lublin oraz na przetwarzanie jej/jego oraz moich danych
osobowych na potrzeby realizacji ww. procesu i przyjmuję do wiadomości, że:
▪ Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, Pl. Łokietka1, 20-109 Lublin.
▪ Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
▪ Mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Data

Podpis

Zasady głosowania
1. Osoba głosująca wybiera maksymalnie 1 projekt mały i 1 duży.
2. Wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numeru projektów w odpowiednich polach.
3. Oddanie głosu w formie papierowej możliwe jest wyłącznie osobiście, w wyznaczonych punktach do głosowania.
4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą głosować za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych. Należy wtedy na karcie do głosowania wypełnić
Część B - Zgoda opiekuna prawnego
5. Numery projektów, wraz z ich opisami są opublikowane na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski i są dostępne w punktach do głosowania.
6. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
▪ na karcie wpisano więcej niż 1 projekt mały lub/i 1 duży;
▪ osoba głosująca odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
▪ wpisane na karcie imię i nazwisko, adres, numer PESEL są nieczytelne;
▪ numer PESEL jest niepoprawny;
▪ na karcie nie podpisano oświadczenia;
▪ w przypadku osób poniżej 18 roku życia na karcie nie wpisano danych rodzica/opiekuna prawnego i/lub nie podpisał/a on/ona oświadczenia.

