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Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 11 października 2022 r. 
 

 

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2023 R. – V EDYCJA 
Karta do głosowania  

dla mieszkańca powiatu strzeleckiego  
 

Informacja o zasadach głosowania:  

1. Głosowanie jest możliwe od 20 października do 10 listopada 2022 r.  

2. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego; w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który  w dniu głosowania nie ukończył 16 roku 

życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Głosowanie odbywa się poprzez podanie na karcie do głosowania (w formie tradycyjnej lub elektronicznej):  imienia i nazwiska głosującego, roku urodzenia, miejsca 

zamieszkania – powiatu i miejscowości oraz numeru telefonu. Głosowanie z użyciem tego samego numeru telefonu możliwe jest tylko 5-krotnie.  

4. Głosować można: osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14,  elektronicznie na stronie internetowej: 

www.opolskie.pl, korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Marszałkowski Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE” na adres: 45-082 Opole, 

ul. Piastowska 14 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2. 

5. Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.  

6. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.  

7. Głos uznaje się za ważny , gdy na karcie do głosowania głosujący postawi znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno zadanie o zasięgu 

subregionalnym. 

 

Klauzula informacyjna:  

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Dane osobowe zawarte na „Karcie do głosowania” tzn. imię i nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu, miejsce zamieszkania- powiat i miejscowość będą przetwarzane w oparciu o 
udzieloną zgodę w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego  na 2023 r. – V edycja” oraz 
uniemożliwienia tej samej osobie wprowadzania kilkukrotnie danych w ramach tych samych konsultacji. 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszej karcie do głosowania 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

‐ administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych  osoby głosującej , której jestem rodzicem/opiekunem prawnym jest Zarząd Województwa Opolskiego 
z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082  Opole; 

‐ dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: e-mail: iod@opolskie.pl ; 
‐ moje dane osobowe oraz dane osobowe  osoby głosującej , której jestem rodzicem/opiekunem prawnym będą przetwarzane w celu realizacji budżetu obywatelskiego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547);  
‐ podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych spowoduje uznanie głosu za nieważny, 
-  odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, podmioty uprawnione  do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;  
‐ dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
‐ dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do 

czasu jej cofnięcia; 
‐ posiadam prawo do żądania dostępu do danych ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO; 
‐ posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
‐ posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO; 
‐ administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

DANE GŁOSUJĄCEGO - WYPEŁNIĆ CZYTELNIE 

NR TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO* 

IMIĘ * NAZWISKO* ROK URODZENIA* 

            

 POWIAT* 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ* 
 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego poprzez fakt bycia mieszkańcem 
powiatu i subregionu Województwa Opolskiego na zadania, którego oddałem głos. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na karcie do głosowania informacje są zgodne z 
aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego  na 
2023 r. – V edycja”. 

PODPIS GŁOSUJĄCEGO *  
 
 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 
w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia* 

Oświadczam, iż jestem rodzicem/ opiekunem prawnym osoby biorącej udział w głosowaniu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego i 
wyrażam zgodę na jej udział w głosowaniu. Oświadczam, iż wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych 
osobowych osoby biorącej udział w głosowaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji  „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego  na 2023 r. – V edycja”. 

NR TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO* 

IMIĘ I NAZWISKO* PODPIS * 

           

*pole obowiązkowe 
 

http://www.opolskie.pl/
mailto:iod@opolskie.pl
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I. Wybieram zadanie o zasięgu subregionalnym  
Proszę postawić znak „X” obok zadania, wybierając jedno zadanie o zasięgu subregionalnym 

 

Tytuł zadania 

 
Kod zadania Głos 

 

„Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” 

 

DZP-ZPW.626.10.24.2022  

 

Organizacja zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz obchodów Dnia Strażaka 

 

DZP-ZPW.626.10.31.2022  

 

 

 

 

 

 

 
 


