
Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XLIV/552/2022  

Rady Miasta Przeworska  

z dnia 25 maja 2022 r. 
 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

W SPRAWIE POŁĄCZENIA OSIEDLA NR 6 Z OSIEDLEM NR 7 

 

„Czy jesteś za połączeniem Osiedla nr 6 z Osiedlem nr 7 i utworzeniu w wyniku ich połączenia Osiedla  

nr 3, zgodnie z załącznikiem do ankiety?” 

 

 Jestem za 

 Jestem przeciw 

 Wstrzymuję się 

(UWAGA: Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku „X”) 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
 

Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w 

sprawie połączenia Osiedla nr 6 z Osiedlem nr 7, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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)” 

 

Data……………….  Podpis……………….. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, 

informuję, iż 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przeworska z siedzibą ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, tel. 

(16) 648-78-44, e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl, (zwany dalej jako „Administrator”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@przeworsk.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Burmistrza Miasta Przeworska jest weryfikacja uprawnienia do udziału w konsultacjach 

społecznych w sprawie łączenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Przeworsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. 

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

przepisów prawa. 

5. Dane Osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich Danych 
Osobowych oraz do ich sprostowania; prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); prawa do wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną 
sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 

Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt 3. 

 

mailto:info@przeworsk.um.gov.pl

