KLAUZULA INFORMACYJNA
•

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

•

administratorem danych osobowych jest Gmina Postomino (Postomino 30, 76-113 Postomino).

•

inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Postominie jest Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Kuligowski (mail. biuro@rk.slupsk.pl).

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
jako części budżetu Gminy Postomino na rok 2019 oraz w związku z ewentualną dalszą
realizacją projektu na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz Uchwały nr XLVI/455/18 Rady Gminy Postomino z
dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Postomino
na rok 2019 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

•

odbiorcą danych osobowych będzie Gmina Postomino.

•

dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, którego budżet
obywatelski dotyczy zgodnie z uchwałą z dnia 15 czerwca 2018 roku.

•

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

•

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

•

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udziału w zgłoszeniu i/lub
głosowaniu na budżet obywatelski zgodnie z Uchwałą nr XLVI/455/18 Rady Gminy Postomino
z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Postomino
na rok 2019 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Brak
wyrażenia zgody przez Pana/Panią, skutkuje brakiem możliwości udziału w budżecie
obywatelskim.
OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam, że jestem mieszkańcem / mieszkanką Gminy Postomino.
2. Wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

…………………………………………………………

Data i czytelny podpis głosującego

ZASADY GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z
MIESZKAŃCAMI GMINY POSTOMINO
W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

POUCZENIE:
1. Głosowanie możliwe jest w okresie od 21 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
2. W głosowaniu mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Postomino.
3. Osoba uprawniona do głosowania może głosować tylko 1 raz i oddać 2 głosy: 1 głos
na propozycję zadania infrastrukturalnego i 1 głos na propozycję zadania
społecznego.
4. Głos uznaje się za ważny poprzez postawienie znaku X w kolumnie WYBÓR.
5. Postawienie znaku „X” w kratkach obok nazw więcej niż jednego zadania powoduje
nieważność głosu.
6. Za nieważny uznaje się głos:
- oddany na karcie nie zawierającej wypełnionych pól z danymi i podpisem,
- oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,
- oddany przez osoby nieuprawnione,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie zostało opatrzone datą i nie zostało podpisane czytelnie imieniem
i nazwiskiem przez głosującego.
7. Należy wpisać czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania,
a także własnoręcznie podpisać zawarte w karcie oświadczenie i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Kartę do głosowania należy pobrać i po wypełnieniu złożyć u sołtysa lub w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Postominie.

KARTA DO GŁOSOWANIA

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY
POSTOMINO W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK
Lista projektów zadań podlegających konsultacjom w drodze głosowania mieszkańców Gminy
Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
Oddaj 1 głos na wybraną pozycję w tabeli
Lp.

Nazwa zadania infrastrukturalnego

Miejsce realizacji

1.

Przebudowa alejek na cmentarzu w Postominie

Cmentarz w Postominie

2.

Rewitalizacja centrum wsi Wilkowice poprzez modernizację terenu
dookoła boiska sportowego

Teren boiska sportowego
w Wilkowicach

3.

Zagospodarowanie rekreacyjne obszaru północnego gminy Postomino
„GRUPA II”

Wytyczone tereny gminne
w 10 miejscowościach

4.

„Klasa na Świeżym Powietrzu” w Szkołach Podstawowych w Pieszczu
i Staniewicach

Teren Szkół Podstawowych
w Pieszczu i Staniewicach

WYBÓR

Oddaj 1 głos na wybraną pozycję w tabeli
Lp.

Nazwa zadania społecznego

Miejsce realizacji
Świetlica w Marszewie

1.

Kurs ratownictwa przedmedycznego

2.

Festyn Parafialny w Pałówku

Teren rekreacyjno-sportowy
w Pałówku

3.

Festyn z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Pałówko

Teren rekreacyjno-sportowy
w Pałówku

4.

Organizacja festynów okolicznościowych w miejscowościach:
Dzierżęcin, Kanin, Wszedzień i Korlino

5.
6.
7.

Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Chudaczewa, Ronina, Masłowic,
Bylicy, Karsina i Królewa
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka i wyjazd integracyjny do
Ogrodów Hortulus Dobrzyca oraz profilaktyka zdrowotna
Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne- święto rodziny z udziałem
pierwszych osadników Górska, Marszewa i Złakowa

Place-boiska gminne na
terenie 4 miejscowości
Rekreacja w terenie
Nacmierz teren boiska
sportowego lub przy świetlicy
Świetlica wiejska w Górsku

Dane głosującego:
Imię i nazwisko …………………………………………………………
Adres zamieszkania/ zameldowania ……………………………………………………….

WYBÓR

