Regulamin Konsultacji
w sprawie nazw ulic w Jeleniej Górze – rok 2020
1. Organizatorem Konsultacji jest Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia
Góra – Biuro Prezydenta Miasta.
2. Celem Konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych nazw nowych ulic
w Jeleniej Górze.
3. Konsultacje odbywają się w sposób elektroniczny, poprzez głosowanie na stronie
konsultacje.jeleniagora.pl.
4. Konsultacje prowadzone są w okresie od 21 do 29 listopada 2020 r.
5. Konsultacjom poddane są nazwy ulic, zgłoszone przez mieszkańców w okresie poprzedzającym,
tj. do 6 listopada 2020r.
6. Projekty poddane konsultacjom obejmują:
– obręb Cieplice
– obręb Sobieszów
– obręb Goduszyn
– obręb Czarne
– obręb Maciejowa
– rondo.
7. W Konsultacjach wziąć może udział każdy Mieszkaniec Jeleniej Góry, który założy konto na
platformie konsultacje.jeleniagora.pl (rejestracja zwykła lub uproszczona)
8. Głosować może każdy zamieszkujący Jelenią Górę.
9. Aby oddać głos, należy założyć konto na platformie Konsultacji dostępnej pod adresem
konsultacje.jeleniagora.pl a następnie zalogować się.
10. Mieszkaniec może wskazać jeden wybór dla każdej z ulic lub ronda. Głosowanie jest tajne.
Platforma do głosowania, obok informacji jak prawidłowo oddać głos, zawierać będzie mapkę z
wskazaną lokalizacją proponowanych do nazwania ulicy oraz ze zgłoszonymi do konsultacji
nazwami.
11. Głosy na nazwy ulic z poszczególnych obrębów oddajemy w jednym logowaniu. Po oddaniu
głosu, niemożliwe jest oddanie następnego.
12. Głosowanie odbywa się w terminie od 21 listopada 2020r. do 29 listopada 2020 r.
13. Zbiorcze wyniki głosowania zostaną przekazane Komisji Statutowo-Organizacyjnej i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
14. Konsultacje mają charakter pomocniczy, ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta Jeleniej
Góry, na wniosek Komisji Statutowo-Organizacyjnej i Spraw Społecznych.
Klauzula RODO
Administratorem danych osobowych jest Miasto Jelenia Góra z siedzibą w Jeleniej Górze przy Plac
Ratuszowy 58, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania
danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konsultacji. Odbiorcami tych danych
będą pracownicy Urzędu Miasta Jeleniej Góry bezpośrednio związani z realizacją Konsultacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie Konsultacji.
Każdemu przysługuje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Niezaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi założenie konta.

