
                                                                                             Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy 

  Rozdrażew nr 74/2022 z dnia 23 września 2022r.   

 

FORMULARZ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH -  

NADANIE STATUTÓW SOŁECTW GMINY ROZDRAŻEW 
 

Opinie/wnioski (propozycje zmian) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie  

na niniejszym formularzu. Uwagi zgłoszone w inny sposób niż wskazany nie będą rozpatrywane. 

 

 

Sołectwo: ………………………………. 
(należy wpisać nazwę sołectwa, którego dotyczą uwagi) 

 

Lp. 

 

Dotychczasowy zapis  

w projekcie (należy 

wpisać dosłowne brzmienie 

przepisu) 

 

Propozycja zmiany 

 

Uzasadnienie 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko Miejscowość 

  

 

                                      Podpis 

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

  



 

 
Klauzula obowiązku informacyjnego 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (w skrócie RODO)  

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, Tel.:  (62) 722-13-05; e-mail: 

sekretariat@rozdrazew.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Hannę Szczecińską, z którą może się Pan/Pani skontaktować poprzez  

e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                                   

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 5a ust 1, 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/309//2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 6312). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  tylko i wyłączenie w celu realizacji obowiązków leżących pod stronie Gminy, dotyczących 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew. 

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania, w przeciwnym wypadku nie będzie mogła brać udział w konsultacjach. 

6. Kategoria odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty 

świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania 

danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

8. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rozdrażew, przysługują odpowiednie prawa wynikające 

z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

− prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

− prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), poza wyjątkami wynikającymi                         

z przepisów prawa; 

− prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

− prawo do przenoszenia danych. 

9. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie                                           

z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

 

 

 

 

 

Rozdrażew, dn. …………………………………                                                                 ……………………………………………………                                                                          

          czytelny podpis 
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