
Pravidla hlasování:
Hlasování probíhá od 28.10. do 11.11.2019. Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansku starší 18 let. Každý obyvatel má 1 hlas. 
Hlasovací lístek je možné získat, vyplnit a odevzdat na podatelně MěÚ, nám. Svobody 32/3, na podatelně MěÚ, nám. Republiky 1316/1 nebo v informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 2302/6. Hlasovat lze také on-line na www.blansko.cz. 
Všechny hlasy budou před finálním započítáním ověřeny, aby splňovaly výše uvedené podmínky. 

Hlasující bere na vědomí, že město Blansko v souvislosti s jeho hlasováním o podaném návrhu pro realizaci v rámci participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, 
rok narození, podpis a e-mailová adresa, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to po dobu 5 let po ukončení hlasování. Město Blansko prohlašuje, že osobní údaje hlasujícího slouží výhradně k ověření jeho oprávnění hlasovat v rámci participativního rozpočtu 
„Společně PRO Blansko“ a nebudou poskytovány jiným subjektům.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasuji pro návrh (zakřížkujte jen jeden projekt):

 Rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na ulici Bezručově
 Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově 
 Drobné doplnění pro velké pohodlí – Poduklí 
 Rekonstrukce historické kašny na Starém Blansku 

Kontaktní údaje odesílatele:

Jméno a příjmení: ………………………………………………….………………....................……………...

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………….………………....................……………...

Rok narození: ………………………………………………….………………....................……………...

Podpis: ………………………………………………….………………....................……………...
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