
 

 
Dla ważności głosu należy podać wszystkie wymagane dane osobowe i podpisać formularz.  
Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt dzielnicowy.  
Głos w formie papierowej można oddać od 25 sierpnia do 15 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach   
(ul. Zwycięstwa 21, filia -  ul. Jasna 31A) oraz w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego  Ośrodka Działań Społecznych  
(ul. Zwycięstwa 1, Jagiellońska 21 i Studzienna 6) w godzinach ich otwarcia. 

F OR M U L A RZ  D O  GŁ O S OW A N I A  

IMIĘ I NAZWISKO 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

DATA URODZENIA 

 

 

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE  

Wykaz projektów ogólnomiejskich: 
132 - Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Płażyńskiego 
276 - Turnieje gier planszowych i komputerowych 
278 - Bikepark w Parku Szwajcaria 

279 - Masaż limfatyczny dla pracowników gliwickich szpitali 
280 - Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami 
281 - Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 

282 - E-przewodnik po mieście 
311 - Restauracja Parkowa – Okrąglak na Placu Grunwaldzkim 

319 - XGame - Platforma sportowa 
321 - Mnemotechniki w edukacji - warsztaty 

 

Wybieram projekt numer: 

(tutaj proszę wpisać pełny numer projektu 
ogólnomiejskiego, na który Pani/Pan głosuje) 

 

 

 

  

CZYTELNY PODPIS 

Potwierdzenie oddania głosu w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2022 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją  o przetwarzaniu danych osobowych 
(na odwrocie karty), a podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE  
 
 

Wykaz wszystkich projektów dzielnicowych jest dostępny 
na stronie www.gbo.gliwice.eu oraz w punktach 
do głosowania (Urząd Miejski w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
ul. Jasna 31A; Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych: ul. Zwycięstwa 1, Jagiellońska 21 i Studzienna 
6). 
 

 

Wybieram projekt numer: 

 

 

  

(tutaj proszę wpisać pełny numer projektu dzielnicowego, 
na który Pani/Pan głosuje) 

 

http://www.gbo.gliwice.eu/


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

zgodnie z art. 13 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.Urz.UE.L Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) 

1. Administratorami danych osobowych są: 

Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane 

przez dyrektora. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – abi@gods.gliwice.pl. 

3. Celem przetwarzania danych jest weryfikacja uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu  

w trakcie wyboru zadań do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022.  

4. Podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c), art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372); §14 i §15  załącznika do uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., 

poz. 3464). 

5. Dane pozyskane w toku głosowania nie będą udostępniane. 

6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz sprostowania (poprawiania). 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 

prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do weryfikacji uprawnienia do głosowania. 

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  I  www.gods.gliwice.pl  I  Facebook.com/BudzetObywatelskiGliwice 

http://www.gods.gliwice.pl/

