
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 129/2021 

Burmistrza Kietrza  

z dnia 25 października 2021 roku 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII I UWAG 

„Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi   i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2022” 

Lp.  Aktualny zapis programu, 

strona, §, pkt 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1.    

2.     

3.     

 

Dane uczestnika konsultacji  

Nazwa organizacji  

 

 

Adres organizacji  

 

 

Cele statutowe 

organizacji  

 

 

Numer telefonu/ adres 

e-mail  

 

 

Imię i nazwisko osoby 

do kontaktu  

 

 

Dodatkowe opinie: 

………………………………………………………………………………………………................ 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszenia uwag do 

projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, dla potrzeb 

niezbędnych do przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektu zgodnie  

z rozporządzeniem 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) – Dz. Urz. 

UE L Nr 119, str. 1. 

 

 

...............................................................           ………............................................... 

Miejscowość, data wypełnienia formularza          Podpis osoby wypełniającej formularz 

 

Formularze bez informacji o zgłaszającym uwagi i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

potwierdzenia zapoznania z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych nie będą 

rozpatrywane. 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) – Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1., zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, NIP: 7481016974, REGON: 000530324 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest 

pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail biuro@centrumcyfryzacji.pl 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przekazania uwag w związku  

z konsultacjami społecznymi ww. projektu Programu Współpracy. 

4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres 

poczty elektronicznej. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 

ust. 1 lit a RODO). 

6. Dane będą pozyskiwane od osoby, której dane są przetwarzane. 

7. Dane nie będą udostępniane ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób tradycyjny, niezautomatyzowany. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wzięcie pod 

uwagę zgłoszonych uwag. 

 

 

Zapoznałem się z informacją: 

        ………………………….. 

                                  (data i podpis) 

 

 


