Załacznik nr 4 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz realizacji budżetu
obywatelskiego Miasta Radymna na 2022 rok
KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA RADYMNA NA 2022 ROK
LISTA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH
Numer zadania

Nazwa zadania

wstaw znak
X

kategoria zadań 2
BO/2/2021
BO/3/2021

Plac zabaw w centralnej części Miasta

BO/6/2021

Budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na
stadionie miejskim w Radymnie

Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając własnoręcznie znak X w kratce przy numerze i nazwie
zadania. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

Numer zadania

Nazwa zadania

wstaw znak
X

kategoria zadań 3
BO/1/2021

Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku
miejskim „ZEK” Radymno

BO/5/2021

Siłownia zewnętrzna

Głosować można tylko na jeden projekt, stawiając własnoręcznie znak X w kratce przy numerze i nazwie
zadania. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

DANE GŁOSUJĄCEGO
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Kto wykorzystuje dane (administrator): Urząd Miasta Radymna w imieniu którego funkcję Administratora pełni
Burmistrz Miasta Radymna. Urząd Miasta Radymna, NIP 792-20-32-905, REGON 650900559, 37-550 Radymno, ul.
Lwowska 20, kontakt radymno@radymno.pl. Dlaczego wykorzystujemy dane: 1. Przeprowadzamy konsultacje z
mieszkańcami (konsultacje lokalne). Dane osobowe służą do ustalenia Państwa prawa do wzięcia udziału w konsultacjach
oraz sprawdzenia ważności oddanego głosu. Wykonujemy zadania archiwalne w interesie publicznym. Polegają one na
zarządzaniu dokumentacją pochodzącą z konsultacji lokalnych w sposób określony w Instrukcji kancelaryjnej. Dane
osobowe umożliwiają przyjmowanie, rozdzielanie i doręczanie pism; rejestrację, znakowanie i załatwianie spraw;
podpisywanie i wysyłanie korespondencji oraz należyte przechowywanie akt. Państwa uprawnienia: dostępu do danych,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: radymno.pl zakładka „RODO”.
Prawo do sprzeciwu: z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje
usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych
przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego
uwzględnienie.

data i podpis*
* pole obowiązkowe

