Załącznik do zarządzenia Nr 54/OW/2022
Burmistrza Bychawy
z dnia 5 maja 2022 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA na nazwy parków położonych w mieście Bychawa
Dane osoby głosującej:

Imię i nazwisko

Adres
e-mail

Sposób głosowania: Każdy głosujący dokonuje wyboru zaznaczając "X„ przy jednej propozycji nazw dla
każdego z parków. Zaznaczenie 2 lub więcej propozycji albo nie zaznaczenie żadnej powoduje, że oddany głos
będzie nieważny.
Zaproponowane nazwy parków:
a) dla parku między ulicami 11 Listopada, Lubelską i Rynek

Park im. podporucznika Stanisława Maciąga
Park im. Żołnierzy 8 pułku piechoty AK
Park w Rynku
Park Rynek
Park przy Rynku
b) dla parku przy ul. 11 Listopada i Ks. Dominika Maja

Park im. kapitana Ludwika Witolda Paszkiewicza, pilota Dywizjonu 303
Park im. Ks. Dominika Maja
Park im. Doktora Jana Michalskiego
Park im. Żołnierzy 8 pułku piechoty AK
Park im. 11 Listopada
Park u Źródeł
Park Źródełko
Park przy Źródełku
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Bychawy, w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących nadania nazw parkom położnym na terenie miasta Bychawa.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony moich danych osobowych,
dostępną w punkcie do głosowania oraz na stronie www.bychawa.pl
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Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w oświadczeniu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta
Bychawa, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Jestem świadomy/-a możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych
w mieście Bychawa rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy/-a odpowiedzialności
karnej wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

.............................

...........................

Data

Podpis
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