Załączniknr 2 do ZarządzeniaNr...?A.R../2019
BurmistrzaMiasta Ustroń

USTROŃ

z dnia 07 sierpnia 2019 r.

ISTOTNE ELEMENTY FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO
do glosowania dla mieszkańców Ustronia
Budżet Obywatelski 2020 r.
Aktywny FORMULARZ ELEKTRONICZNY do głosowania dla mieszkańców UstroniaBudżet Obywatelski na 2020 r., zawiera co najmniej następujące elementy i treści:
l) wskazanie, że głosujący ma możliwość oddania głosu tylko na l projekt z listy
projektów na Osiedlu, na którym mieszka;
2) ID projektu, tytuł projektu i jego lokalizację (o ile dotyczy) oraz szacunkowy koszt
projektu;
3) pola przeznaczone na oddanie głosu za danym projektem osiedlowym;
4) pola przeznaczone na wpisanie danych obowiązkowych, tj.: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej;
5) pole przeznaczone na akceptację oświadczenia osoby głosującej o treści:
" Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką
Ustronia, a podane dane są zgodne
z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1000),
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wiem, że
podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które
mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustroń z siedzibą w Ustroniu ul. Rynek 1. Więcej
informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać pod adresem email Inspektora
ochrony danych iodol@odo.uslron.pl
i na stronie www.miasto.odo.ustron.pl.

6) Pole (-a) zawierające co najmniej następujące informacje:
a) w głosowaniu na projekty osiedlowe mają brać udział wyłącznie mieszkańcy
danego Osiedla:
b) każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;
c) za nieważny uznaje się głos na formularzu elektronicznym w przypadku:
- głos na projekt został oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem danego
Osiedla;
- mieszkaniec zagłosuje więcej niż jeden raz na projekty osiedlowe - w takich
przypadkach wszystkie oddane głosy na projekty zostaną uznane za nieważne;
- głosujący nie wpisał albo wpisał niepoprawne dane w zakresie imienia, nazwiska
lub adresu zamieszkania.
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