Załącznik
do Zarządzenia Nr 29/2019
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 18 kwietnia 2019r.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA

1. Statut Sołectwa1) …………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
......................................................................................................................................................................................
3. Adres: ....................................................................................................................................................................
4. Telefon / e-mail: ..................................................................................................................................................
_______________________________________________________
1)

Należy wpisać nazwę sołectwa, którego dotyczy wniosek, uwaga, opinia.

5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:
Lp.

Wskazanie §
w analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycji

Uzasadnienie

6. Data i podpis (czytelny) osoby składającej formularz:
(nie dotyczy w przypadku przesyłania formularza drogą elektroniczną)

............................................................................................
Prosimy zapoznać się i podpisać klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych znajdującą się na odwrocie „Formularza
konsultacji społecznych”.

Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mycielin z siedzibą
w Słuszkowie, Mycielin 27, 62-831 Korzeniew, zwanym dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) posiada Pani/Pan 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.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

…………………………..………
(data i podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Wójt Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie, Mycielin 27,
62-831 Korzeniew,
w celu wyrażenia opinii/uwag na temat treści zapisów projektu statutu sołectwa
………………………………………………………………………………………...
(nazwa sołectwa)

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………
(data i podpis )

