Załącznik do
Zarządzenia Nr 0050.503.2022.Z
Wójta Gminy Żegocina
z dnia 8 czerwca 2022 r.

Formularz
zgłaszania opinii uwag i propozycji
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Żegocina.
1. Imię i nazwisko osoby składającej formularz:…………………………………………………......
2.Adres:……………………………………………nr telefonu……………………………................
3. Uwaga dotyczy projektu statutu sołectwa: ………………………………………………………...

Lp.

Wskazanie konkretnego §,
ustępu i punktu projektu
statutu

Treść opinii

Uzasadnienie

…………………………………………………………..
(Data i czytelny podpisu osoby składającej formularz)

Formularz można przekazać w formie:
1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 lub
2) elektronicznej na adres e-mail: gmina@zegocina.pl.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żegocina z siedzibą w Urzędzie
Gminy
Żegocina,
32-731
Żegocina
316,
e-mail
gmina@zegocina.pl
telefon 14 648 45 20
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/ prawo kontaktu z nim za pomocą
adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Żegocina.
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (biorąc pod
uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan/, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

