
 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu budżetu obywatelskiego 
Województwa Mazowieckiego – edycja 2022 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO – EDYCJA 2022 

CZĘŚĆ I – DANE GŁOSUJĄCEGO 
1. imię i nazwisko: 

2. miejsce zamieszkania 

 miejscowość: 

 powiat: 

3. numer telefonu: 

Część II – Wybrane projekty 
 lista projektów ogólnowojewódzkich; 

 lista projektów podregionalnych. 

Część III – Oświadczenie głosującego 
Oświadczam, ze jestem mieszkanką/mieszkańcem województwa mazowieckiego i wszystkie podane przeze mnie w tej karcie informacje są 

zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

Pamiętaj, że w imieniu osoby małoletniej oświadczenie podpisuje i głos oddaje jej opiekun prawny. 

Jeśli głosujący jest małoletni, to zgodnie z treścią § 30 pkt. 3 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) oddaję głos w imieniu mojego małoletniego 

podopiecznego. 

 imię i nazwisko opiekuna prawnego: 



 

 

Część IV – klauzula informacyjna 
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest 

Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, 

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 
1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego; 

2. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca 

dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego 

oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury 

serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym 

obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3. będą przechowywane nie dłużej, niż do 31 grudnia 2022 r. 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  
4. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją; 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły 

na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).  

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w głosowaniu. 
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