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Z dnia 09.11.2021 r.

Formularz konsultacyjny

Konsultacja dotyczy nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada” funkcjonującej w
dokumentach gminnych, będącej też w użyciu codziennym mieszkańców wsi oraz okolicznych
miejscowości dla miejscowości Grabnik (rodzaj osada) funkcjonującej w wykazie nazw
miejscowości stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części
(DZ.U. z 2019 r. poz. 2360)
Czy jesteś za nadaniem nazwy miejscowości Grabniki Osada dla miejscowości Grabnik (rodzaj
osada).
Jestem za………..
Jestem przeciw……….
Wstrzymuje się ………..

Pouczenie:
Wstaw znak „x” z prawej strony odpowiadającej wybranej odpowiedzi.
Uwaga:
Postawienie znak „x” w dwóch lub trzech miejscach , bądź nie postawienie tego znaku spowoduje
nieważność głosu.
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Informacja dotycząca przetwarzania 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), zwanym dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych w związku z udziałem
w konsultacjach społecznych jest Wójt Gminy-Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330
Stare Juchy, tel. +48 87 619 90 53, e-mail: ug@stare-juchy.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem: iod@stare-juchy.pl lub Urząd Gminy Stare-Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330
Stare Juchy.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia
konsultacji społecznych. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit
b RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w
tym przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez
Administratora.
6. Dane będą ujawniane lub udostępnianie osobom upoważnionym działającym w imieniu i na
rzecz Administratora (np. pracownikom realizującym zadanie), operatorom pocztowym w
celu zapewnienia korespondencji.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do żądania
od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub
ograniczenia ich przetwarzania.
8. Wymienione w pkt. 7 prawa mogą podlegać ograniczeniom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów.
9. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Stare Juchy
/-/ Ewa Jurkowska -Kawałko

