ANKIETA DO GŁOSOWANIA
Wybór zadania do Budżetu Obywatelskiego gminy Międzyrzecz na 2019 rok
ZADANIA MAŁE SOŁECKIE
Aby głos był ważny prosimy o wybranie 1 zadania poprzez postawienie znaku X w kratce z prawej strony obok nazwy
wybranego zadania i orientacyjnego kosztu zadania.

Orientacyjny

SOŁECTWO

Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa siłowni zewnętrznej

25.000 zł

Pieski

2.

23.985 zł

Wyszanowo

3.

Remont Sali wiejskiej w Wyszanowie
„ Odrobina cienia”- budowa wiaty
ogrodowej przy placu zabaw-

25.000 zł

Bukowiec

4.

Budowa oświetlenia w miejscowości
Święty Wojciech

25.000 zł

5.

Zakup ogrodzenia panelowego
( Kalsko) z montażem
Doposażenie placu zabaw w Kaławie

24.000 zł

Kalsko

25.000 zł

Kaława

Siłownia plenerowa ( Kęszyca wieś)
Zakup i montaż lamp solarnych,
stojaków i ławek na plaży w Bobowicku

23.000 zł

Nietoperek

25.000 zł

Bobowicko

6.
7.
8.

koszt

Oddany
głos

Święty
Wojciech

Dane głosującego (prosimy wypełnić drukowanymi literami):
Imię........................................................................
Nazwisko..................................................................
PESEL .......................................................................................................
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Budżetu Obywatelskiego
2019 - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Dane
osobowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 .

……...........................................................
Data i własnoręczny podpis głosującego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300
Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um@miedzyrzecz.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można się skontaktować poprzez email: ido@miedzyrzecz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie – (ankieta Budżet Obywatelski 2019).
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwe wykonanie tych czynności
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.

