
                                                                                                                                               Załącznik nr 2 

                                                                                    do Zarządzenia Nr RG.0050.191.2021  

Wójta   Gminy Łoniów  

z dnia 8 lutego 2021 r. 

Formularz konsultacyjny 

w sprawie zgłaszania uwag, opinii, wniosków i propozycji zmian 

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia  

statutów sołectw Gminy Łoniów  

1. Sołectwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko osoby składającej formularz: …………………………………………………………………………. 

3. Adres do korespondencji:  ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Proponowane uwagi, opinie i wnioski do projektu uchwały: 

Lp. 
 

Wskazanie § , ustępu, 
punktu w projekcie 
Statutu sołectwa 

Treść wnoszonej uwagi, opinii, 
wniosku 

Uzasadnienie 

    

    

    

    

    

  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w zakresie konsultacji społecznych. 

                                                                                       ………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                     podpis 

Klauzula informacyjna z art.13 RODO w celu z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektów 

sołectw Gminy Łoniów.  

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.Administratorem Pani/Pana danych jest:- Urząd Gminy w Łoniowie z siedzibą pod adresem 27-670 Łoniów 56 (dalej: Urząd) w imieniu której 

obowiązki Administratora wypełnia Wójt. 

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : Paulina Lipińska, iodo@loniow.pl. 

3.Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konsultacji na podstawie art. 6 art 1 lit e 

RODO w związku z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym w zw. z zarządzeniem Wójta nr RG.0050.191.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Urząd. 

5.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  

6.Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu umożliwienia ustosunkowania się do 

uwag/opinii/wniosków/propozycji zmian dotyczących projektu uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łoniów.  

8.Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 

9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania.                                                   
 


