
  

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

w ramach konsultacji społecznych  

PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU CZŁUCHOWA 

na lata 2022 - 2030 

1. Informacja o zgłaszającym   

 

imię i nazwisko  

nazwa instytucji  
(jeśli dotyczy) 

 

e-mail   

tel./faks  

 

 

2. Uwagi, postulaty, propozycje zmian 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

której odnosi się 

uwaga cel 

strategiczny, cel 

operacyjny, 

kierunek działań) 

Numer 

strony 

dokumentu, 

do której 

odnosi się 

uwaga 

Treść uwagi z 

uzasadnieniem 
Propozycja zmian 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

 

3. Inne spostrzeżenia/opinie 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz.  

 

………………………                   …………………………………… 
 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

Człuchów, dnia  ......................       ...........................

                                                                                                                     (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 



  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako 

RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Człuchów reprezentowane przez Burmistrza, 

Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 305, sekretariat@człuchow.eu 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod@człuchow.eu lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030  

(art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. 

U.2021.1057) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z 

uwzględnieniem okresu archiwizacji oraz dochodzenia i przedawnienia ewentualnych 

roszczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki  

wieczyście; w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych o  ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek, o których 

mowa w art. 17 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy zlecenie. 

9) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawca 

usług informatycznych w zakresie programów księgowo-kadrowo- ewidencyjnych, dostawcy 

usług brakowania dokumentacji i nośników danych. Ponadto dane osobowe są ujawniane 

dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową;  

a także inni odbiorcy podmioty lub organy uprawnione wyłącznie  na podstawie przepisów 

prawa . 

 


