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Príklad: 7. január 2019

5.

Označte iba jednu elipsu.

áno

nie

PR SB Hlasovací lístok 2022

* Povinné

Meno, Priezvisko, Titul: *

Trvalý pobyt (iba Sabinov): *

E-mailový kontakt: *

Dátum narodenia (minimálne 15 rokov): *

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Vyplnením osobných údajov v tomto hlasovacom lístku udeľujem ako

dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z..

Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba

kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/,

že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho

odvolaním, t.j. pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom,

ako som ho udelil/a/. Vyplnením hlasovacieho lístka súhlasím so spracovaním a archivovaním mojich osobných údajov

na účely vyhodnotenia ankety. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu inému príjemcovi ani tretej strane. Taktiež

nebudú poskytnuté mimo Slovensko. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať emailom: msu@sabinov.sk Odvolanie

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže

získať viac informácií o svojich právach: www.sabinov.sk.

*

6.

V roku 2022 môžete v rámci Participatívneho rozpočtu hlasovať o tom, na ktorom detskom ihrisku sa
umiestni lanová pyramída do výšky 2,5 metra, ktorá pomáha zlepšovať pohybové zručnosti detí.

Označte iba jednu elipsu.

Bod 1 - Detské ihrisko na ul. Murgašova

Bod 2 - Detské ihrisko vo vnútrobloku na ul. 17. novembra

Bod 3 - Detské ihrisko na ul. 9. mája

7.

Mestský úrad Sabinov

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

HLASOVANIE: *

Ďakujeme za Váš hlas. Zároveň na tomto mieste môžete uviesť podnet alebo názor, čo by ste v rámci programu

Participatívneho rozpočtu mesta Sabinov vylepšili

 Formuláre


