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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 138  /2022                                                                                                          

z dnia 3 października 2022 r. 

 

FORMULARZ  KONSULTACJI 
 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok. 

 

 

                Pilzno, dnia ……………………2022 r. 
 

 

1. DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………. 

Nazwa organizacji: ………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………. 

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

 

2. UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY: 

 

LP. 

CZĘŚĆ DOKUMENTU, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA (ROZDZIAŁ, 

PARAGRAF, USTĘP, 

PUNKT) 

TREŚĆ PROPONOWANEJ 

UWAGI 
UZASADNIENIE 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia opinii lub uwag 

wniesionych za pomocą formularza konsultacji, do projektu konsultowanej uchwały w sprawie przyjęcia 

„Rocznego programu współpracy…”. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne  

z prawdą oraz, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora danych osobowych 
ujętej na stronie nr 2 niniejszego formularza konsultacji. 

 

                                                                                                                   

 

 

        

 ……………………………………… 

                                                                                                                                   czytelny podpis 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

 dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE(RODO) Administrator informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Pilźnie jest 

Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w (39-220) Pilźnie  

ul. Rynek 6  zwany dalej: „Administratorem”, 

Kontakt do Administratora: tel. 14 680 77 20, email: sekretariat@gminapilzno.pl ,  
 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą,  
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych  

z przeprowadzeniem konsultacji projektu Rady Miejskiej w Pilźnie i rozpatrzeniem opinii lub uwag 

wniesionych za pomocą formularza konsultacji do projektu konsultowanej uchwały  

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2022 rok.”,  
 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Pani/Pana opinii lub uwag wnoszonych za 

pomocą formularza konsultacji do projektu konsultowanej uchwały, 
 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konsekwencją 

niepodania danych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie uniemożliwienie rozpatrzenia 

Pani/Pana opinii lub uwag w związku z niespełnieniem wymogów formalnych wniosków lub uwag 

złożonych za pomocą formularza konsultacji, 
 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności przez normy wynikające  

z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, 
 

7. 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, 
 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych, 
 

9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą 

przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne, 
 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 
 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, 
 

12. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – tel. 14 680 77 09, e-mail: 

inspektorodo@gminapilzno.pl 

mailto:sekretariat@gminapilzno.pl

