Załącznik do Zarządzenia Nr 25/22
Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

wzór karty

KARTA DO GŁOSOWANIA
BUDŻET OBYWATELSKI „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2023 ROK

A. DANE GŁOSUJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO
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POWIATOWA

D. OŚWIADCZENIE GŁOSUJĄCEGO
Oświadczam, że: jestem mieszkańcem województwa łódzkiego; wszystkie podane w karcie do głosowania informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania
przyjmuję do wiadomości, iż: 1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@lodzkie.pl; 3) moje dane osobowe będą
przetwarzane w celu wybrania projektów zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na podstawie: a) art.
6 ust.1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy o samorządzie województwa (imię, nazwisko, data urodzenia, powiat). Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje nieważnością głosu, b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody (adres email). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w ankiecie ewaluacyjnej. Zgoda na
przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. 4) odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony
do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 5) dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników głosowania; 6) posiadam prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na
zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e) RODO. 7) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

PODPIS GŁOSUJĄCEGO

DATA ODDANIA GŁOSU

UWAGA: Przez pola obowiązkowe karty rozumie się pola sekcji A oraz D.

wzór karty

wzór karty

wzór karty

C. ADRES E-MAIL
pole nieobowiązkowe (w celu wzięcia udziału w ankiecie ewaluacyjnej)

