Zabrze, dnia ..................................................................
Pan
Piotr Barczyk
Skarbnik Miasta
Zabrze
Proszę o dopisanie mnie do listy osób uprawnionych do głosowania w bieżącej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego
System głosowania podaje komunikat, że nie jestem uprawniona / uprawniony do udziału w procedurze podczas, gdy dnia
14 listopada 2017 r. (dzień kwalifikacji) spełniałam / spełniałem warunki udziału w procedurze ponieważ wówczas byłam / byłem
zameldowana / zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Zabrzu i ukończyłam / ukończyłem 16 lat.
Imię:

Nazwisko:

Nazwisko c.d.:

Nazwisko rodowe matki

PESEL:

Jednocześnie w sytuacji kiedy ze względu na termin uzupełnienia bazy osób uprawnionych do głosowania moje bezpośrednie
głosowanie nie byłoby możliwe, proszę o uwzględnienie mojego głosu na następujące projekty:

P

— projekt dzielnicowy

P

— projekt ogólnomiejski

Kontakt: telefon, e-mail







.............................................................................................................

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane we wniosku, w tym o zameldowaniu na terenie Miasta Zabrze, są zgodne ze stanem
faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z wyborem projektów mieszkańców w ramach
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego (zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych)*.
Oświadczam, że jestem uprawniona / uprawniony, zgodnie z Regulaminem Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego, do
głosowania ponieważ na dwa dni robocze przed rozpoczęciem głosowania byłam / byłem zameldowana / zameldowany na terenie
Zabrza oraz wówczas miałam / miałem co najmniej 16 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania kanałami elektronicznymi informacji na temat
przyszłych wydarzeń związanych z budżetem partycypacyjnych (w tym na temat kolejnych edycji)**.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania kanałami elektronicznymi informacji związanych
z badaniem opinii na temat budżetu partycypacyjnego**.

…………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Skarbnika Miasta (ul. Religi 1, pok. 201, II piętro) lub w sposób przewidziany dla składania wniosków do budżetu
partycypacyjnego lub przesłać e-mailem (na adres sekretariat_wbu@um.zabrze.pl) zeskanowany dokument.
Aby wniosek mógł być rozpatrzony, musi trafić do Urzędu najpóźniej ostatniego dnia głosowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, informacja na ten
temat zostanie przekazana wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie mógł zagłosować, gdyby jednak nie zagłosował, po zakończeniu głosowania zostanie
zaliczony głos wg powyższej deklaracji.

* Administratorem danych jest Prezydent Miasta Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w mieście Zabrze i nie będą wykorzystane do innych celów. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo
w budżecie partycypacyjnym.
** Zgoda opcjonalna, jej brak nie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku, mieszkaniec ma prawo cofnięcia zgody w każdej chwili.

