
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków i tryby przyznawania nagród za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

w okresie: 1-21 marca 2022 

Imię i nazwisko  

Miejscowość zamieszkania lub siedziby  
 

Lp. 
Miejsce  

w dokumencie 
Aktualny zapis Propozycja zmiany  Uzasadnienie 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

…     

Uwagi można składać za pośrednictwem niniejszego formularza: 

 drogą pocztową – na adres: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

 osobiście – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin - Biuro podawcze (parter, pokój nr 2) 

 w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: urzad@gogolin.pl  
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po terminie. 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 77 4076824 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Burmistrz Gogolina, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: urzad@gogolin.pl  

Pani/Pana dane osobowe: 

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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 zwane RODO, 
w celu realizacji zapisów art. 5a ust. 1 ustawy dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. 
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1818); 

2. mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym Program Usług Społecznych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

3. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej; 

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, 

2. wniesienia sprzeciwu – z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – wobec przetwarzania, 

3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się natomiast z brakiem możliwości uwzględnienia wniesionych 
uwag i propozycji. 

……………………………………………………………… 
podpis 

mailto:urzad@gogolin.pl

