
Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXV.174.2021 

z dnia 29.01.2021r. 

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Baboszewo w sprawie nadania statusu miasta miejscowości 

Baboszewo przeprowadzone w dniach………………………………………………………………. . 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

Imię i Nazwisko*: ………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania*: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem statusu Miasta miejscowości Baboszewo ? 

 TAK – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Baboszewo 

 NIE – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Baboszewo 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ – wstrzymuję się od podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie 

 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA: 

Głosować można tylko na jedną z powyższych odpowiedzi stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie 

przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce znajdującej się z lewej strony. 

Głos zostanie uznany za nieważny jeżeli: 

- postawiono znak „X” w kratce przy więcej niż jednej odpowiedzi, 

- nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce, 

- postawiono znak „X” poza obrębem kratki, 

- postawiono inny znak niż dwie przecinające się linie, 

- nie wypełniono pól obowiązkowych karty do głosowania danymi umożliwiającymi identyfikację 

osoby oddającej głos. 

              

                                                                                                  ……………………………………….. 

            Podpis* 

 

* – pola obowiązkowe 



 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
 
 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: 

„Administrator”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.                   
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Marzannę Juchner, z którym można 
się kontaktować pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl 
3. Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 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), w związku z art. 5a ustawy               

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących zmiany statusu miejscowości Baboszewo. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być tylko te podmioty, które będą uprawnione do dostępu do 
nich zgodnie z obowiązującym prawem. 
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,  w jakim zostały zebrane, 
a po jego zrealizowaniu przez okresy wskazane przepisami prawa (w szczególności dotyczących 

archiwizacji). 
9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest fakultatywne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości oddania ważnego głosu. 
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 


