
KARTA DO GŁOSOWANIA 

dla mieszkańców Hajnówki na projekty Budżetu Obywatelskiego 

Zasady głosowania: 

· kartę należy wypełnić w sposób czytelny, wpisując dane 

osoby głosującej (zaleca się użycie drukowanych liter), 

· w głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, 

· karta powinna być podpisana, 

· w przypadku osoby małoletniej do karty należy dołączyć 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr XXVI/200/21 

Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących 

budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 

2021 r. poz. 2283). 

· głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w polu przy 

wybranym projekcie, 

· głosujący wybiera od 1 do 3 projektów z poniższej listy, 

· głos uznaje się za nieważny, jeśli na karcie nie wybrano 

żadnego lub wybrano więcej niż 3 projekty, 

· wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci 

zmiany treści, zmiany kolejności projektów, wytłuszczeń itp. 

są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do 

głosowania. 

Lp. Tytuł projektu Wybór 

1. Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób 
starszych 

 

2. Hajnówka dla młodych  

3. Miejska strefa relaksu  

4. Rowerami z sąsiadami  

5. Dzień Sąsiada  

6. Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe  

7. Wyprowadzamy foto na ulice  

8. Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich Lasów  

9. Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna  

10. Koncertowy Park Kolejowy  
 

DANE GŁOSUJĄCEGO 

Imię i nazwisko  
 

Adres 
zamieszkania 

ulica  
 

Nr domu 
 

 Nr mieszkania  

17-200 Hajnówka 
 

□ Dołączam zgodę rodzica/opiekuna prawnego (jeśli głosującym jest osoba małoletnia należy wstawić „X” i załączyć 

zgodę) 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w Karcie do głosowania, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Hajnówka są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Jestem świadoma/-y możliwości weryfikacji podanych przeze mnie danych na podstawie dostępnych Gminie Miejskiej Hajnówka 

rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadoma/-y odpowiedzialności wynikającej z podawania 

nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

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

podpis osoby głosującej 

(w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana przez Burmistrza 

Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, e-mail: hajnowka@hajnowka.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: 

Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka; e-mail: od@hajnowka.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

budżetu obywatelskiego – na podstawie Pani/Pana zgody oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Nr 

XXVI/200/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2283)). 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym 

rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. 

Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych, będzie brak możliwości udziału w głosowaniu. 


