
KARTA DO GŁOSOWANIA

W  odpowiedzi  na  ogłoszony  konkurs  na  opracowanie  koncepcji
architektonicznej  budowy  obiektów  małej  architektury  na  działce  109/2  w
miejscowości Ostrowo wpłynęła jedna oferta.

Jeśli jesteście Państwo za realizacją załączonej koncepcji, prosimy postawić  „x” 
w odpowiedniej kratce. 
Głosować mogą tylko Mieszkańcy Ostrowa.

Czy jest Pan/Pani za realizacją koncepcji na działce 109/2, na placu sołeckim
w Ostrowie?

□ TAK

□ NIE

Imię i nazwisko…………………………………………………………………….

Adres: ..…………………………………………………., 89-512 Ostrowo

Data:…………..2020 r.                                       Podpis……………………………

Termin głosowania: od 22 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2020 r.



Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cekcyn z siedzibą w Cek-
cynie,
ul. Szkolna 2;

2) wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  możesz  się  skontaktować
w  sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  pod  e-mailem:  iod.gmina@cek-
cyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia koncepcji architekto-
nicznej  –  budowy  obiektów małej  architektury  na  działce  109/2,   w  miejscowości
Ostrowo. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Cekcynie;

6) Pani/Pana  dane  osobowe  zawarte  w  karcie  do  głosowania  będą  przechowywane
przez okres trwałości zrealizowanej operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w
ramach PROW na lata 2014-2020;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwa-
rzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: gmina@cekcyn.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-
cych narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale wpływa na
wynik głosowania;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Na  podstawie  art.  7  ust.  1  RODO  oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez
administratora,  którym  jest  Gmina  Cekcyn  z  siedzibą  w  Cekcynie,  ul.  Szkolna  2,  moich  danych
osobowych  w  celu  przeprowadzenia  głosowania  na  wybór  koncepcji  architektonicznej  –  budowy
obiektów małej  architektury  na działce 109/2,   w miejscowości  Ostrowo.  Powyższa zgoda została
wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

……………………………………………
    (data i podpis zainteresowanego albo  
      jego przedstawiciela ustawowego)   
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