
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

nr ………..z dnia……………..
KARTA GŁOSOWANIA

na zadania o  charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego 2017
Zasady głosowania:
1) każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy na zadania o charakterze lokalnym 
w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim);
2) najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt;
3) w celu oddania ważnego głosu należy ręcznie w poniższych tabelach uzupełnić wszystkie rubryki.
Głos będzie nieważny:
1) gdy na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej podane dane będą 
niewłaściwe lub  wymagane dane nie zostaną podane;
2) gdy dane na karcie głosowania nie będą wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego 
podpisu;
3) gdy dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną 
wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce;
4) gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer 
PESEL będą niepoprawne;
5) gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz.

ZADANIA O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM Zakreśl poniżej numer  dzielnicy wg 
adresu zamieszkania:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

3 punkty - przyznaję projektowi numer:

2 punkty – przyznaję projektowi numer:

1 punkt – przyznaję projektowi numer:

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

3 punkty - przyznaję projektowi numer:

2 punkty – przyznaję projektowi numer:

1 punkt – przyznaję projektowi numer:
1. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które zawarłem/-am w 
karcie do głosowania są zgodne z prawdą. 
2. Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), na drodze zgłoszenia zbioru danych do GIODO. Administratorem danych jest 
Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe 
przetwarzane są w celu przeprowadzenia głosowania nad budżetem obywatelskim. 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 procesie.
3.     Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL w celu otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych w związku z 
budżetem obywatelskim oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o tych działaniach. Dane osobowe będą 
przetwarzane w zbiorze danych o nazwie „Informacja o Budżecie Obywatelskim”. Oświadczam, że zostałem poinformowany, 
że administratorem danych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, podanie 
danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania ich 
usunięcia, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych. Dane osobowe mogą być 
udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
IMIĘ I NAZWISKO (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES ZAMIESZKANIA (WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL PODPIS (CZYTELNY)


