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Formularz konsultacyjny  

Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego  
zawsze razem”   

 
CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE       
 

imię i nazwisko:  ..................................................................................................... 
  

tel. / faks:  ............................................................................................................  

 

adres korespondencyjny/e-mail: ........................................................................... 

  ............................................................................... 

  ............................................................................... 

  ............................................................................... 

  ............................................................................... 

  ...............................................................................  

  ...............................................................................  

wyrażam opinię:  a) jako osoba prywatna    

    b) reprezentując (proszę podać nazwę instytucji): 
  ...............................................................................  
  ...............................................................................  
  ...............................................................................  
  ...............................................................................  

 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie jak podano wyżej, w tym ujawnienie imienia i 

nazwiska w celu związanym z zebraniem uwag i komentarzy do Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego zawsze 

razem”, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………… 
                 data i czytelny podpis  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 – RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie jest Burmistrz 
Dobiegniewa z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 24, 66 – 520 Dobiegniew, tel. (95) 761 10 01, e-mail: urzad@dobiegniew.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl, telefonicznie : 95 761 10 01 lub 
pisemnie na adres Administratora.  

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zebranie uwag i komentarzy do projektu Strategii Terytorialnej Partnerstwa Północ 
Województwa Lubuskiego „Zawsze Razem”.  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 
5) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i 

przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 
członkowskiego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem. 
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6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 
zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• sprostowania nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana odniesienie do uwag będzie podlegało publikacji na stronie www. wraz 
z podaniem autora uwagi (imię i nazwisko). Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało zamieszczeniem przy zgłoszonej 
uwadze adnotacji: nie podano danych osobowych. 

 
 
 
 
CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWE OPINIE, UWAGI I WNIOSKI 
 

Lp. 

Zapis w Strategii 
Terytorialnej 
Partnerstwa 

„Północ 
Województwa 

Lubuskiego zawsze 
razem”   

część 
Strategii 
(rozdział/ 

podrozdział)
/strona/ 

Sugerowana 
zmiana 

(konkretna 
propozycja 

nowego 
brzmienia 

zapisu) 

Uzasadnienie 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

 


