Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2021
Wójta Gminy Lutowiska z dn. 20.12.2021r.

FORMULARZ OPINII I UWAG
Zgłaszane uwagi i opinie, do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2027”
Lp.

Punkt w dokumencie „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Lutowiska na lata 2022-2027”

Treść Uwagi
(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

1.
2.
3.
itd.

Dane osoby zgłaszającej opinie lub uwagi
Imię i nazwisko
adres korespondencyjny
e-mail
telefon

………………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej opinie lub uwagi

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2021
Wójta Gminy Lutowiska z dn. 20.12.2021r.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych (konsultacje społeczne)
W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję:
1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Wójt Gminy Lutowiska - Urząd Gminy Lutowiska
14, 38-713 Lutowiska.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iod@lutowiska.pl lub telefonicznie 13 461 00 13.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Lutowiska na lata
2022-2027 na podstawie art.6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne, aby Pani/Pana uwagi i opinie zostały
uwzględnione.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do
organu
nadzorczego,
którym
jest
Prezes
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
profilowania.

w sposób zautoamatyzowany, w tym również w formie

