
Ankieta konsultacyjna dotycząca projektu uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

1.  

Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat 
projektowanego przebiegu granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy 
Niemce: 

Zdecydowanie się zgadzam  

Raczej się zgadzam  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam  

 

2.  

Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat 
projektowanego przebiegu granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemce: 

Zdecydowanie się zgadzam  

Raczej się zgadzam  

Nie mam zdania  

Raczej się nie zgadzam  

Zdecydowanie się nie zgadzam  
 

3.  

Proszę wskazać inne obszary Gminy Niemce, które powinny być według Pani/Pana 
objęte obszarem zdegradowanym i uzasadnić swój wybór: 

 
 
 
 
 
 

 
4.  

Proszę wskazać inne obszary Gminy Niemce, które powinny być według Pani/Pana 
objęte obszarem rewitalizacji i uzasadnić swój wybór: 

 
 
 
 
 
 

 



 

5.  

Proszę wskazać Pani/Pana związek z projektowanym obszarem zdegradowanym i 
obszarem rewitalizacji: (proszę wstawić znak „X” przy wybranej 
odpowiedzi/odpowiedziach) 

miejsce zamieszkania  

miejsce pracy  

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  

miejsce nauki  

miejsce spędzania wolnego czasu  

inne  

 

 Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety 

 

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), dalej RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą  

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl; 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: 

iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych  projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Gminą Niemce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Niemce, w tym: 

dostawcy usług informatycznych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a 

następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii 

Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo:  

a) żądać dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) żądać sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) żądać usunięcia danych osobowych; 

d) żądać ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

mailto:info@niemce.pl

