ZARZĄDZENIE NR 130/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej
w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w Gminie Sułkowice-zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
działające na terenie Gminy Sułkowice.
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 2 listopada 2020 r. do 12 listopada 2020 r.
§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie projektu
programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu programu, na druku
stanowiącym Załącznik do Zarządzenia, który można:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.
§ 6. Informację o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie
internetowej Gminy.
§ 7. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz
na stronie internetowej Gminy.
§ 8. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji Urzędu Miejskiego.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do zarządzenia Nr 130/2020
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26 października 2020 r.
Formularz konsultacji
projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”
Lp.

Wskazanie dotychczasowych zapisów,
które Państwa zdaniem wymagałyby
zmiany

Proponowana treść
zmiany

Uzasadnienie
proponowanych zmian

1.
2.
…...
Dane organizacji:
Nazwa organizacji
Adres organizacji
Działalność statutowa
organizacji w zakresie
obejmującym zapisy
konsultowanego projektu
…………………………………….
data, podpis osoby/osób reprezentujących podmiot
wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji
Uwaga:
Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440
Sułkowice lub złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w dniach od 2 listopada 2020 r. do 12 listopada
2020 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

᠆ dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji
projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

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.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach
jest Burmistrz – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 122732075, e-mail:
sulkowice@sulkowice.pl.
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2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych iodo@sulkowice.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miast i Gminy Sułkowice. Podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 punkt c 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.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - w celu przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy
Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021” wynikających z następujących aktów prawnych:
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXXIV/271/09 Rady
Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie Sułkowice.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) 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,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sułkowice przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice,
c) podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu m.in. w ramach dostępu do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

᠆ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
᠆ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

᠆ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
᠆ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

᠆ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
᠆ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
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᠆ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

᠆ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

᠆ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:

᠆ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na

podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,

᠆ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Sułkowicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane,
tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jego
preferencji i cech, jak to tylko możliwe.
Imię i Nazwisko
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