
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 535/2022 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28.02.2023 r.  

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”. 

Informacje o zgłaszającym z terenu Powiatu Zgorzeleckiego 

Imię, nazwisko i adres zamieszkania  

Nazwa i siedziba Instytucji *  

Adres e-mail do korespondencji   

* należy wypełnić, jeżeli formularz składany jest przez Instytucję. 

1. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  

(rozdział/ strona/punkt) 

Treść uwagi Propozycja zmiany wraz z uzasadnieniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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) 

tzw. RODO, Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016, w związku z uczestnictwem w konsultacjach społecznych w ramach powstawania „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”. Informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 i 8A, kod pocztowy 59-900, telefon 77 615 55. Administrator danych wyznaczył 

Inspektorem Ochrony Danych , z którym można kontaktować się listownie, telefonicznie (603 154 875), lub drogą mailowa: iod@powiat.zgorzelec.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z opracowywaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, nazwa i siedziba instytucji, adres e-mail. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów (np. podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej). Ponadto dane mogą być przekazane podmiotowi, z usług którego korzysta 

Administrator przeprowadzając konsultacje społeczne, któremu zlecono  opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2023-2030”. 

6. Państwa 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 prawa, w tym dotyczące archiwizacji dokumentacji.  

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w okolicznościach wskazanych w RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konsultacjach społecznych. 

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                                                                                                                                     …………………………………………………….. 

                  (Imię, nazwisko i podpis*) 

*w przypadku Instytucji podpis powinien zostać złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu 

 

mailto:iod@powiat.zgorzelec.pl

