Załączn|knr 2
do Z arządzenia Burmi strza Gniewkowa
Nr 149lf020 z dnia 01 puździerntka
2020r-

KoNSULTACJE sPoŁEcZNE DoTYCZĄCE PRZYJĘCIA
..STRATEGII ROZWOJU GMINY GNIEWKOWO
NA LATA 2021-2030"
W dniach 08-15.10.2020r. og}aszasię konsultacjespołecznedoĘcząceprzyjęcia,,Shategii
Rozwoiu Gminv Gniewkowo na lata 2021-2030".

Imie i nazwisko

Reprezentowana instytuci a

Treśćuwagi

Wszelkie uwagi doĘczące dokumentu naleĘ przesłaćdo dnia 15.10.2020r. na adres:
urzad@gniewkowo.com.ol|ub zg|osićosobiście
w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie,pok.
nr 1.

Klauzula informacyina
Zgodnie z art.13 ust. 1 i llst.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 Isryietnia201ó r. (ogó|ne rozporządzenie
o ochronie danych - da|ej RoDo) informuję' iż:

l.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowana przez

BurmistrzaGniewkowaGmina Gniewkowo,któĘ siedzibamieścisięprzy ul. 17 Stycznia1l, 88140Gniewkowo.
pod numeremtelefonu533 229 00l lub
Z inspektoremochronydanychmożnasię skontaktować
mailowo:malgorzata.sapalska@cbl}4.p1.
3 . PrzetwarzaniePanj/Panadanychosobouych związanebędziez rozpalrzeniemzłoŻonychuwag
w ramachkonsultacjispołecznych
dotyczącychpnyjęcia ,,StrategiiRozwoju Gminy Gniewkowo
na Iata f02l-f030''. Jest ono niezbędnedla wypehlenia obowiązkówprawnych ciqŻącychna
Gminie Gniewkowozgodniez art.6 ust. I lit c) RODO.
4.

odbiorcamiPani,/Pana
danychosobowychmogąbyó:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującezadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzypublicznej,w zakesie i w celach,które wynikająz przepisów
powszechnieobowiqzującego
prawa;
b) inne podmioty,które na podstawiestosownychumów podpisanychz Gminą Gniewkowo
jest Gmina Gniewkowo.
przetwarzają
daneosobowedla których Administratorem

5 . Pozyskane od Pani,{Panadane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar
Gospodarczy.
6 . Dane osobowe będą przetwarzanew ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznejprzez okresniezbędnydo realizacjicelów wskazanychw pkt 3' a po tym czasie
przechowl.wane przez okres oraz w zakesie wymagan).rn przez przeptsy powszechnie
obowiązującegoprautazgodniez instrukcjąkancelaryjną.
7. Posiada Pani/Panprawo dostępudo treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia
lub ograniczeniaprzetwarzania.
8 . W dowolnym momenciemożePani./Panwycofać zgodę naprzetwauarie danychkontaktowychtj'
numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpĘrva na zgodność
Z prawemprzetwarzaniadanych,którego dokonanona podstawiezgody przedjej wycofaniem.
9 . Ma Pani/Pan prawo vnrriesieniaskargi do organu nadzoru' jakim jest Prezes Urzędu ochrony
Danych osobowych z siedzibąul. Stawki 2' 00-193Warszawa te|.22 53I 03 00, gdy uzna
Pani,/Pan,iżltoprzetwarzan:'e
naruszaprzepisy RoDo lub przepisy krajowe.
1 0 . Podanie przez Paniq/Panadanych osobowychjest obowi7kowe, w sytuacji gdy,przesłankę
przetwarzanladanychosobowychstanowiprzepis prawa lub Zawaltamiędzy stronamiumowa.
Niepodanieprzez Paniq|Panadanychosobowychuniernożliwiawszczęciei prowadzeniesprawy
z Panj,Ęanawniosku bądz uniemożliwi stronie zapewnienie czyffrego udziafu w postępowanir.
administracyjnym zgodrie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Podanie danych
jest dobrowolne.
kontaktowych,tj. numerutelefonuorazadresupocztyelektronicznej
1 1 . Daneosobowenie będąprzetwarzane
w t}łnw formieprofilowania.
w sposóbzautomatyzowany,

/

