załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Niemce
z dnia 15 lutego 2022 r.

Ankieta Konsultacyjna
w sprawie zaopiniowania projektu statutu sołectwa Pólko
Objaśnienia
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi stawiając znak ”X” – w rubryce JESTEM ZA lub JESTEM
PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ. Jeśli zaznaczono odpowiedź JESTEM PRZECIW należy wpisać uwagi (
sugerowana zmiana – konkretna propozycja nowego brzmienia i uzasadnienie tej zmiany) w poniższej
części.
Jeżeli znak „X” nie zostanie zamieszczony w jednej z trzech kratek lub umieszczony w więcej niż
jednej kratce – głos będzie nieważny.
Opinię w formie ankiety można wyrazić tylko jeden raz.

Czy jesteś za przyjęciem propozycji statutu?
JESTEM ZA
JESTEM PRZECIW
WSTRZYMUJĘ SIĘ
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź JESTEM PRZECIW, proszę wpisać uwagi w tabeli:
L.p. Zapis w projekcie
Statutu Sołectwa Pólko
(rozdział, paragraf,
strona)
1

2

3

Sugerowana zmiana
(konkretna propozycja
nowego brzmienia)

Uzasadnienie zmiany

Informacja o zgłaszającym (wypełnienie obowiązkowe):
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Oświadczam, że w dniu złożenia ankiety konsultacyjnej jestem stałym mieszkańcem
sołectwa Pólko.
……………………………………………………………….
(data i podpis)

Ankietę można osobiście złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Niemce w Punkcie Obsługi Klienta, przesłać
elektronicznie na adres e-mail: info@niemce.pl, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Niemcach, ul.
Lubelska 121, 21-025 Niemce lub złożyć osobiście u sołtysa sołectwa Pólko.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (w związku z konsultacjami społecznymi)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025
Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; e-mail: info@niemce.pl;

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
3.

4.

5.
6.
7.

8.

z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą
elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Nr XXXV/273/09 Rady Gminy Niemce z dnia 26
sierpnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Niemce w związku z
wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
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 z Gminą Niemce
przetwarzają dane osobowe, w tym: dostawcy usług informatycznych, a także podmioty świadczące usługi
doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), podmioty świadczące usługi prawne,
operator pocztowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a
następnie – do celów archiwizacyjnych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt organów
gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.
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.
Ma Pani/Pan prawo:
a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach
przewidzianych przez prawo,
d) do usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo,
e) do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe aby Pani/Pana uwagi i opinie zgłoszone w ramach
konsultacji społecznych zostały uwzględnione.

