Załącznik do zarządzenia Nr 87/2021
Wójta Gminy Gomunice
z dnia 10 grudnia 2021 r.
FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości
„KLETNIA, rodzaj – kolonia”

Informacja o składającym (wypełnienie obowiązkowe):
Imię i nazwisko................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................
Treść wniosku

Proszę postawić
znak X
przy wybranej odpowiedzi

Uzasadnienie (dobrowolne)

Jestem za zniesieniem
urzędowej nazwy miejscowości
„KLETNIA,
rodzaj - kolonia”

Jestem przeciwko zniesieniu
urzędowej nazwy miejscowości
„KLETNIA,
rodzaj - kolonia”

Formularz należy:
- przesłać w wersji elektronicznej na adres: ug@gomunice.pl,
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gomunicach,
- przesłać pocztą na adres: 97-545 Gomunice, ul. Armii Krajowej 30 z dopiskiem
„konsultacje”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu konsultacyjnym
dla potrzeb związanych z opracowaniem wyników konsultacji społecznych, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO).
…………………………………………………..
(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH
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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, s. 1) dalej zwanym „RODO” informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta
Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice;
2) inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Nowicki. Można się z nim kontaktować
pod adresem: iod@ug.gomunice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji
zlecenia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przewarzania w celach planowania biznesowego),
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy.
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