Zabrze, dnia ..................................................................
Pan
Piotr Barczyk
Skarbnik Miasta
Zabrze
Zgłaszam brak możliwości oddania głosu w elektronicznym systemie Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — system
podaje informację, że już głosowałem. Oświadczam, że nie ja wprowadzałem moje dane do elektronicznego systemu
Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego w bieżącej edycji ani nikomu nie udzielałem zgody na wprowadzanie danych do
systemu głosowania. Wobec powyższego proszę o udostepnienie mi możliwości wzięcia udziału w głosowaniu w Zabrzańskim
Budżecie Partycypacyjnym. Oświadczam, że jestem uprawniona / uprawniony do udziału w procedurze i 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 posiadałam / posiadałem ukończone 16 lat.
Imię:

Nazwisko:

Nazwisko c.d.:

Nazwisko rodowe matki

PESEL:

Jednocześnie w sytuacji kiedy ze względu na termin anulacji głosów moje bezpośrednie głosowanie w systemie elektronicznym
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

Niniejszy dokument – aby mógł zostać procedowany w Urzędzie – powinien najpóźniej ostatniego dnia głosowania własnoręcznie podpisany przez
wnioskodawcę zostać złożony w Urzędzie. Dokument można złożyć w punktach obsługi mieszkańców, wysłać pocztą (Urząd Miejski; ul. Powstańców
Śląskich 5-7; 41-800 Zabrze, o terminie decyduje data stempla) lub – najlepiej – złożyć w sekretariacie Skarbnika Miasta (ul. Religi 1, pok. 201, II piętro).
Urząd Miejski informuje, że przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela jest przestępstwem ściganym z urzędu. Osoba, która stwierdzi takie
przetwarzanie powinna ten fakt zgłosić organom ścigania: Policji lub Prokuraturze.

* 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.

