Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/291/19
z dnia 2 września 2019 r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA PROJEKTY MIESZKAŃCÓW
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania) określa ogólne warunki
głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020
rok.
2. Głosowanie

organizowane

jest

przez

Urząd

Miasta

Tychy

(zwanym

dalej

Organizatorem) z siedzibą przy al. Niepodległości 49 w Tychach.
3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.
4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki
określone w § 3.
§2
Warunki głosowania
1. Głosowanie na projekty odbywa się osobiście, korespondencyjnie oraz internetowo
za pośrednictwem strony internetowej razemtychy.pl.
2. Głosowanie osobiste i korespondencyjne odbywa się w dni robocze od 6 września do
20 września 2019 r.
3. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 6 września 2019 r. o godz. 0.00 i trwa
do 20 września 2019 r. do godz. 23.59.
4. Głosowania osobistego można dokonać w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym
w godzinach jego pracy. Lista Punktów Konsultacyjnych stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu oraz znajduje się na stronie razemtychy.pl.
5. Głosowanie internetowe odbywa się za pomocą platformy uruchomionej przez
Organizatora i umieszczonej na stronie razemtychy.pl w dniu rozpoczęcia
głosowania.
6. W razie problemów z oddaniem głosu poprzez platformę internetową należy zgłosić
ten fakt pod nr tel. 32 776 34 55 lub na adres mailowy: kontakt@razemtychy.pl.
7. Formularz

do

głosowania

osobistego

lub

korespondencyjnego

na

zadania

ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu i można pobrać go w czasie trwania głosowania w Punktach
Konsultacyjnych oraz na stronie razemtychy.pl.
8. Formularz

do

głosowania

osobistego

lub

korespondencyjnego

na

zadania

ogólnomiejskie dotyczące całego miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu i można pobrać go w czasie trwania głosowania w Punktach
Konsultacyjnych oraz na stronie razemtychy.pl.
9. Uczestnik głosujący osobiście lub korespondencyjnie powinien na karcie do
głosowania:
-

zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji,

-

zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych,

-

podać swój numer PESEL oraz złożyć czytelny podpis (w przypadku gdy głosuje
osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),

-

złożyć formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub
wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”.

10. Uczestnik głosujący za pośrednictwem strony internetowej razemtychy.pl powinien:
-

wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać z umieszczonej tam platformy do
głosowania,

-

zaznaczyć projekt/y, na które chce oddać swój głos poprzez przyznanie punktacji,

-

zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych,

-

podać swój numer PESEL (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia
wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego),

-

zatwierdzić wybór przyciskiem „Głosuj”.

§3
Zasady głosowania
1. Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach (bez względu na wiek) – posiadające
pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy.
2. Wyłączone

z

głosowania

są

osoby

pozbawione

praw

obywatelskich,

ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy.
3. Osoby nie posiadające numeru PESEL, a zamieszkałe w Tychach (posiadające pobyt
stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy) mogą
głosować jedynie osobiście lub korespondencyjnie.

4. Głosowanie na zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta odbywa się na
formularzu papierowym lub formularzu elektronicznym do głosowania poprzez
rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej
maksymalnej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Możliwe jest
oddanie całej puli punktów na jeden projekt.
5. Głosowanie na zadania ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta odbywa
się na formularzu papierowym lub formularzu elektronicznym do głosowania poprzez
rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej
maksymalnej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Możliwe jest
oddanie całej puli punktów na jeden projekt.
6. Ustala się minimalną liczbę punktów dla projektów ogólnomiejskich dotyczących
mieszkańców całego miasta w wysokości 400 punktów oraz dla projektów
ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta w wysokości 100 punktów,
która musi zostać oddana na poszczególne zadanie, żeby wyniki głosowania zostały
uznane za wiążące.
7. W przypadku głosowania korespondencyjnego o ważności głosu decyduje data
nadania.
8. Formularz papierowy do głosowania musi być wypełniony czytelnie, pismem ręcznym
i posiadać czytelny podpis.
9. Każdy Uczestnik może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty. Liczy się
pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny.
10. W przypadku nieczytelnie wypełnionych formularzy papierowych uniemożliwiających
wprowadzenia danych do systemu oraz w przypadku błędnych danych w formularzu
papierowym głos będzie uznany za nieważny.
11. W przypadku gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden wniosek
dotyczący tego samego terenu miasta, do realizacji zostanie skierowany wyłącznie
jeden spośród nich, który otrzyma największą liczbę punktów podczas głosowania.
12. W przypadku gdy kilka projektów o tej samej wartości uzyskało tę samą liczbę
głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowany
do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania.
§4
Wyniki głosowania
1. Ostateczny wynik głosowania zatwierdza Prezydent Miasta Tychy.
2. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy
projekt poddany pod głosowanie.

3. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania nastąpi do 4 października 2019 r. na
stronie razemtychy.pl
4. Projekty mieszkańców wybranych w głosowaniu zostają rekomendowane do wpisu do
projektu Budżetu Miasta Tychy na kolejny rok budżetowy.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanego dalej w
skrócie „RODO”, informujemy że:
a) Administratorem danych osobowych zebranych podczas głosowania na projekty
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. jest Prezydent Miasta
Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43 - 100
Tychy.
b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych:
-

pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl,

-

pisemnie na adres siedziby Administratora.

c) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją głosowania na
projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020r.
d) Podstawą

prawną

zbierania

danych

osobowych

jest

wykonywanie

przez

administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
e) Dane

nie

będą przekazywane

innym

podmiotom,

z

wyjątkiem

podmiotów

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i
teleinformatycznych, w których są przetwarzane dane.
f) Dane

osobowe

będą

przechowywane

jedynie

w

okresie

niezbędnym

do

spełnienia celu realizacji głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2020 r.
g) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
Administratora:
-

dostępu do treści swoich danych osobowych,

-

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

-

usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach realizowanych zadań w interesie publicznym,

-

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

h) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i)

Podanie danych osobowych podczas głosowania na projekty mieszkańców w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. jest dobrowolne jednak niezbędne w procesie
głosowania i sprawdzenia ważności głosu. Bez podania danych nie będzie możliwe
oddanie głosu.
§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców
usług internetowych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać
będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem głosowania zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin głosowania wchodzi w życie z dniem 6 września 2019 r. i jest
dostępny na stronie razemtychy.pl

