
FORMULARZ SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Termin składania uwag i wniosków: od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r. 

Miejsce składania uwag i wniosków:
1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin,
2. osobiście:  w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i

Leśnictwa, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin,
3. elektronicznie  na  adres:  um  @  gostynin.pl   –  w  tytule  e-maila  prosimy  wpisać  "POŚ-

konsultacje"

DANE ZGŁASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI

Nazwa organizacji/instytucji/osoby prywatnej

Branża1   1. administracja rządowa
  2. administracja samorządowa
  3. przemysł
  4. gospodarka komunalna
  5. rolnictwo
  6. leśnictwo
  7. usługi wodne (hydroenergetyka, żegluga)
  8. inne usługi/handel
  9. edukacja/nauka
10. organizacja pozarządowa
11. inne (jakie?)
12. osoba prywatna

Adres organizacji/instytucji2

Imię i nazwisko zgłaszającego wniosek

Tel./fax. Organizacji/instytucji2

Adres e-mail zgłaszającego wniosek

Nazwa gminy, której dotyczą zgłaszane wnioski

ZGŁASZANE WNIOSKI

Jakiego zakresu tematycznego dotyczą składane 
wnioski?

Proponowany wniosek/uwaga

Uzasadnienie wniosku/uwagi

Inne wnioski/uwagi
1 – właściwe podkreślić
2 – nie dotyczy osoby prywatnej

mailto:um@gostynin.pl
mailto:um@gostynin.pl
mailto:um@gostynin.pl


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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) -
dalej RODO informuję, że:

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Gostynina  z  siedzibą  przy
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (Urząd Miasta Gostynina).

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Malwina Strońska-Jackowska. Kontakt z Inspektorem
Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem:  iod.umg@gostynin.pl lub  pisemnie  na  adres:
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu konsultacji
społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023 –
2027 z perspektywą do 2030 roku”.

4.  Odbiorcami  danych  osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów.

5.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  do  chwili  ustania  celu  ich  przetwarzania
wynikającego  z  przepisów  prawa  (w  szczególności  przez okres  wynikający  z  rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych – kategoria A).

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na
przetwarzanie danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

                                                                  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

                                                            ………………………………………………………………...
                                                                                            (data i czytelny podpis)                                   


