
 

ANKIETA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

w przedmiocie odłączenia z miejscowości i obrębu ewidencyjnego Głogowiec działek 
ewidencyjnych nr 65/12, nr 65/13, nr 65/14 i nr 65/15 i włączenia ich do miejscowości  

i obrębu ewidencyjnego Nowe Skoszewy. 

 

Imię   
Nazwisko    
Adres zamieszkania    

 

 

Stanowisko w przedmiocie odłączenia z miejscowości i obrębu ewidencyjnego Głogowiec 
działek ewidencyjnych nr 65/12, nr 65/13, nr 65/14 i nr 65/15 i włączenia ich do 
miejscowości i obrębu ewidencyjnego Nowe Skoszewy. 

(proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną z poniższych odpowiedzi) 

 

1)      POPIERAM   
2)      NIE POPIERAM   
3)      NIE MAM ZDANIA   

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU  Z UDZIAŁEM W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Ja niżej podpisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  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), zwanego dalej 
„rozporządzeniem RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych 
osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej1) w zakresie  
konsultacji w przedmiocie odłączenia z miejscowości i obrębu ewidencyjnego Głogowiec działek 
ewidencyjnych nr 65/12, nr 65/13, nr 65/14 i nr 65/15 i włączenia ich do miejscowości i obrębu 
ewidencyjnego Nowe Skoszewy zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia RODO (klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych). 

         …………………………………………………… 
                       (czytelny podpis) 
 

 

                                                           
1 Adres poczty elektronicznej dotyczy udziału w konsultacjach poprzez składanie ankiety za pomocą poczty 
elektronicznej  



 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowosolna z siedzibą w Łodzi, przy 
ul. Rynek Nowosolna 1, 92 – 703 Łódź, reprezentowana przez Wójta Gminy Nowosolna. 

2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych: magdalena@kuszmider.com.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji uprawnienia do udziału  

w konsultacjach społecznych dotyczących wyrażenia stanowiska w sprawie odłączenia  
z miejscowości i obrębu ewidencyjnego Głogowiec działek ewidencyjnych nr 65/12,  
nr 65/13, nr 65/14 i nr 65/15 i włączenia ich do miejscowości i obrębu ewidencyjnego 
Nowe Skoszewy. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 5a ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz 
Uchwała Nr XXX/191/17 Rady Gminy Nowosolna w sprawie określenia zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowosolna  
(Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r., poz. 958). Przetwarzanie odbywa się na podstawie 
art. 6 ust.1 lit. a i c rozporządzenia RODO. 

5. Państwa dane jakie będą przetwarzane w związku z wypełnieniem ankiety w sprawie ww. 
konsultacji to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej. Są one związane 
z celem z ww. konsultacji.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby brać udział w 
konsultacjach. 

7. Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy 
prawa.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.).  

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
rozporządzenia RODO.  ( UODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

 

 

 


