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Załącznik nr 1 do Regulaminu
głosowania na projekty
mieszkańców w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2021 rok

KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2021
Jak głosować?
Jesteś mieszkańcem Tychów zameldowanym na pobyt stały lub czasowy - zagłosuj od 11 do 21 września 2020 roku.
Wybierz jeden projekt z listy projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta i postaw przy nim znak X.
Wybierz jeden projekt z listy projektów ogólnomiejskich dotyczący całego miasta i postaw przy nim znak X.
Kartę do głosowania oddaj w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 p.209 lub innym dowolnym Punkcie
Konsultacyjnym – lista dostępna na stronie razemtychy.pl lub pod numerem telefonu 32 776 34 55.
5. Regulamin głosowania dostępny na razemtychy.pl.
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Dane obowiązkowe głosującego:
Numer PESEL:
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/- am się z regulaminem, zasadami i celem przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w „Regulaminie
głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”, który dostępny jest na stronie razemtychy.pl.
Jestem również świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i nieprawdziwych oświadczeń.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Tychach, al. Niepodległości 49. Dane osobowe będą
przetwarzane podczas głosowania, w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne w procesie głosowania i stwierdzenia ważności głosu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.

Data i podpis głosującego
(rodzica lub opiekuna prawnego*)
* w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego
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