
 

Załącznik do uchwały Nr XLV/292/2023 

Rady Gminy Kołbiel 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kołbiel w sprawie nadania statusu miasta       

miejscowości Kołbiel 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

  

  

…………………………………… 

Imię i nazwisko 

  

…………………………………..  

Adres zamieszkania 

  

  

CZY JEST PANI/PAN ZA NADANIEM STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL? 

 TAK 

 NIE 

 WSTRZYMUJĘ SIĘ 

………………………….. 

           Data, podpis 

  

Wypełnienie formularza dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” wyłączenie w jednej kratce 

znajdującej się z lewej strony oraz wpisanie daty i podpisanie. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające 

się wewnątrz kratki. 

Głos uznaje się za nieważny gdy: 

1) postawiony znak „X” znajduje się przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

2) znak „X” nie zostanie postawiony przy żadnej odpowiedzi; 

3) ankieta nie zostanie wypełniona danymi umożliwiającymi identyfikację osoby głosującej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku 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, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kołbiel ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel. 

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym                         

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panią Jolanta Molską -Jerin pod adresem email: 

iodo@kołbiel.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), a dane nie wymagane przepisami prawa                       

na podstawie art. 6 ust 1. lit a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zgoda). 

4. Dane zgromadzone w niniejszej sprawie będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, – podstawą prawną przetwarzania                        

jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

5. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe 

mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT 

w zakresie serwisowania i usuwania awarii, czy też podmiotom mogącym świadczyć inne niezbędne usługi                     

na rzecz Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.). 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 

b) prawo uzyskania kopii danych; 

c) prawo do sprostowania danych; 

d) prawo do usunięcia danych; 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

f) prawo do przenoszenia danych; 

g) prawo wycofania zgody, 

h) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

Skorzystanie z prawa wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce                        

do momentu wycofania zgody i także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy 

do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 

danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. 

9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału 

w konsultacjach. 

10. Administrator informuje, iż dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu) oraz nie podlegają przekazaniu poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy                           

lub organizacji międzynarodowej. 

 

mailto:iodo@kołbiel.pl

