
 Załącznik do ogłoszenia o konsultacjach społecznych  

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu statutu sołectwa znajdującego się na terenie Gminy Świerczów 

 

1. Informacje o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko/nazwa 

organizacji lub firmy 
 

Adres do korespondencji  

e-mail  

Numer telefonu  

 

2. Zgłaszane wnioski, uwagi, opinie do projektu Statutu Sołectwa …………………….: 
  (należy wpisać, którego sołectwa dotyczy) 

 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się 

wniosek, uwaga, opinia 

(§, ustęp, punkt) 

Treść wniosku, uwag, 

opinii 

(propozycje zmiany) 

Uzasadnienie 

zgłaszanego wniosku, 

uwag, opinii 

1. 

     

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

  

 

Data i podpis: .......................................................................................................................... 

  

Formularz należy przesłać:  

1) w wersji elektronicznej na adres poczty e-mail: ug@swierczow.pl lub 

2) złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (wejście z tyłu budynku 

GOK – mała sala) lub 

3) na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów. 

W tytule korespondencji należy wpisać „Konsultacje projektów statutów sołectw 

znajdujących się na terenie Gminy Świerczów”. 

 

mailto:ug@swierczow.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych „Projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów”. 

 

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

Miejscowość, data, podpis osoby, której zgoda dotyczy 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z obowiązku 

informacyjnego zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej 

RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Świerczów, wykonujący czynności 

i zadania wynikające z przepisów prawa z którym można skontaktować się pisemnie - 

kierując korespondencję na adres ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące 

sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, 

może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY 

Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e -mail: 

iod@swierczow.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw 

znajdujących się na terenie Gminy Świerczów. 

4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i  uczestnicy 

postępowań w sprawach konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących 

się na terenie Gminy Świerczów, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty 

z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy uprawnione 

do przeprowadzenia kontroli, inne podmioty upoważnione, którym dane osobowe mogą 

być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie  obowiązującego prawa. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz 

innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych 

w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne 

w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania 

(w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie 

wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje 

Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00. 



8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym. 

9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym 

lub do organizacji międzynarodowej. 

10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 

O PROFILOWANIU: W trakcie przetwarzania danych osobowych nie  będzie dochodziło 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani 

do profilowania osób, których dane są przetwarzane. 

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

                                                                                          mgr Barbara Bednarz 


