Konsultacje społeczne „PROJEKT STATUTU GMINY DYNÓW” - formularz
uwag/propozycji
Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Uwagi zgłoszone
w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż wskazany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich
rozpatrywania.
„PROJEKT STATUTU GMINA DYNÓW"
Lp.

Zapis w projekcie dokumentu z podaniem
numeru strony

Propozycja zmiany

Imię i nazwisko lub podmiot zgłaszający propozycję (w przypadku organizacji/instytucji)

Uzasadnienie

Adres poczty elektronicznej

Wypełniony formularz należy przekazać w następujący sposób:
a)

przez wypełnienie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dynów lub na stronie
internetowej Urzędu oraz złożenie go w Urzędzie Gminy Dynów na Biurze Obsługi Klienta lub wysłanie na email: urzad@dynow.regiony.pl lub sekretarz@dynow.regiony.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, (RODO).

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2 36-065 Dynów adres e-

mail:urzad@dynow.regiony.pl, tel. 17 23 00 114.
2.

W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych: Daniel Panek, adres e-mail: iodo@gminadynow.pl
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji

społecznych w sprawie projektu statusu Gminy Dynów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyrażenia opinii w sprawie konsultacji społecznych
w sprawie projektu statusu Gminy Dynów.
4.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres związany z przeprowadzeniem konsultacji

społecznych – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach – przez czas określony w tych przepisach;
5.

Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich

sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6.

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
7.

Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.

Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych

ani innych odbiorców danych oraz że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

