FORMULARZ DO GŁOSOWANIA
PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Informacja:
•

Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Gminy Pyskowice, którzy ukończyli 13 lat lub
ukończą 13 lat w 2019 roku.

•

Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, we własnym imieniu, na jedno wybrane zadanie z całej listy*.

Dane głosującego:

……………………………………………………………………………….............
Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………

Osoba pełnoletnia
Osoba niepełnoletnia**

Adres zamieszkania

WYBIERAM ZADANIE NR:

* Lista zadań zakwalifikowana do głosowania znajduje się na odwrocie formularza.
**W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie do formularza należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
udział podopiecznego w głosowaniu w ramach III edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (wzór oświadczenia jest dostępny w punktach
konsultacyjnych oraz pod adresem www.pyskowice.pl/budzetobywatelski). Brak dołączonego oświadczenia skutkuje unieważnieniem głosu osoby
niepełnoletniej.

Zadania zakwalifikowane do głosowania w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 2019***
Nr
zadania

Nazwa zadania

Część
miasta****

Lokalizacja

Szacunkowy koszt
realizacji zadania

1

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Piaskowej w urządzenia zabawowe
i siłownię plenerową dla seniorów

PD

ul. Piaskowa

46.000,00 zł

2

Mała architektura w parku przy Placu
Józefa Piłsudskiego

PN

Plac Józefa Piłsudskiego –
okolice tężni

70.000,00 zł

3

Oświetlenie boiska sportowego
w Dzierżnie

PD

Boisko sportowe w Dzierżnie

75.000,00 zł

4

Ławeczka dla Pyskowic

PN

Plac Józefa Piłsudskiego –
okolice tężni

75.000,00 zł

5

Budowa street workout park

PD

Okolice placu zabaw przy
ul. Traugutta

40.000,00 zł

6

Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki
przy Szkole Podstawowej nr 6

PN

Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Wyzwolenia 4

74.270,00 zł

7

Plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 5

PD

Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Szkolna 2

75.000,00 zł

8

Parking przy Hali WidowiskowoSportowej i MOKiS

PN

Plac Hali WidowiskowoSportowej i MOKiS

75.000,00 zł

9

Tężnia solankowa na
ul. Jaworowej

PD

ul. Jaworowa

75.000,00 zł

10

„Flowpark – Pyskowice”
Rozbudowa siłowni na wolnym
powietrzu na Placu Dożynkowym
o urządzenia do street workout

PN

Plac Dożynkowy

75.000,00 zł

*** Kolejność zamieszczenia zadań została ustalona w drodze losowania
**** PN – północna część miasta, PD – południowa część miasta
Klauzula Informacyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas prowadzenia procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta
Pyskowice z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@pyskowice.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr IV/46/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, wyłącznie w celu zagłosowania i weryfikacji ważności głosu poparcia w procedurze Pyskowickiego
Budżetu Obywatelskiego.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora lub na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miejskiego w Pyskowicach..
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

www.pyskowice.pl/budzetobywatelski

