FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE
ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW
1. Dokument podlegający konsultacji:
STATUT SOŁECTWA …………………………………….
2. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
……………………………………………………………………………….

3. Adres:
……………………………………………………………

4. Telefon/adres e-mail:
…………………………………………………………..

5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:
Treść wniosku, uwagi, propozycji

Uzasadnienie

6. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz:
……………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 osobowych).
1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres: ul.
Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. kontaktowy: 44 631 80 50/59.
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail:
rodo@szczercow.org, tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128.
3. Dane osobowe (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail),
wykorzystywane będą w celu przyjmowania wniosków i uwag do projektów uchwał w sprawie
zmiany statutów sołectw.
4. 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 na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny dla
realizacji celu na jaki zostały zbierane.
7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom w związku z wykonywaniem
przez Urząd Gminy w Szczercowie obowiązujących przepisów prawa.
8. Podanie Pani/ Pana danych ma na celu realizację zadania na podstawie udzielonej zgody na
przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody- na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a).

