
 

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA  

NAD ZADANIAMI DOPUSZCZONYMI DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŁAZY      

NA ROK 2023 

Dane osoby głosującej:         

 
Imię i nazwisko: 
 

               

 
Adres zamieszkania: 
 

 

 

 
KAŻDY MIESZKANIEC GMINY ŁAZY MOŻE GŁOSOWAĆ TYLKO JEDEN RAZ 

 
NAZWA ZADANIA:  

 
Głosowanie polega na dokonaniu 
wyboru jednego zadania poprzez 

postawienie znaku „X” 

Zakup budynku tzw. Domek holenderski z przeznaczeniem              

na świetlicę  dla Sołectwa Chruszczobród Piaski 
 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością straży – 

wyposażona straż – BEZPIECZNA GMINA  
 

Doposażenie  placu  zabaw  przy  ulicy  Częstochowskiej              

w postaci postawienia altany 
 

Dbam o swoje bezpieczeństwo – bezpiecznie z OSP Rokitno 

Szlacheckie i OSP Niegowonice 
 

Profesjonalne oświetlenie Hali Sportowej  

 

 

    …………………......................... 

                      Data i podpis osoby głosującej        

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Tożsamość administratora – administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy. 

2. Dane kontaktowe administratora -  Z administratorem danych można się skontaktować: tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, poprzez adres email um@lazy.pl,            

za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:                      

tel. 32 6729434, poprzez adres email iod@lazy.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna - Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Łazy na rok 2023 na 

podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr V/34/2019 Rady 

Miejskiej w Łazach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Łazy. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi.  

5. Odbiorcy danych - Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom 

usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji). 

6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - Nie dotyczy. 

7. Okres przechowywania danych - Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu 

archiwalnego. 

8. Prawa podmiotów danych - Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Źródło pochodzenia danych osobowych - Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. 

11. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w budżecie 

obywatelskim Gminy Łazy na rok 2023.  


