
FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 

Uwagi do projektu: 

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

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

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

Proponowany zapis: 

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

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

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

 

………………………………         

                                                                                                 (podpis mieszkańca) 
 

Wysłanie formularza konsultacyjnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 

pocztą elektroniczną jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Klauzule informacyjne: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 

05-462 Wiązowna. 

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 512 5 856, iod@wiazowna.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator. 

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konsultacji. 

6)  Posiada Pani/Pan prawo do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochronnych danych osobowych. 

8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszonych uwag w formularzu 

konsultacyjnym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 94.XIV.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiązowna. 

 

 

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

(podpis mieszkańca) 

Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym na potrzeby 

przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych 

osobowych.  

 

 

……………………………………… 

   (podpis mieszkańca) 


