FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
Niniejszym wnoszę następujące uwagi/ postulaty/ propozycje zmiany
do projektu „Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030”:

Lp.

Rozdział, punkt,
tabela, rysunek,
strona dokumentu
(projektu Strategii),
do którego odnosi
się zgłaszana uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Przesłanie/ przekazanie „Formularza zgłaszania uwag” jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zamieszczoną na drugiej
stronie.

Informacja o zgłaszającym:
imię i nazwisko/ nazwa organizacji (pole obowiązkowe)
e-mail/ nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

Wypełniony formularz należy:
- przesłać na adres mailowy: strategia@zielonka.pl, lub
- przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, lub
- dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zielonka,
przy ul. Lipowej 5,
najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – konsultacje
społeczne projektu „Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030 r.”
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej „RODO”, administrator informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka;
tel.: 22 761 39 00, 01, adres e-mail: um@zielonka.pl; www.zielonka.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) na adres e-mail: iod@zielonka.pl oraz
na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu „Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030 r.”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXI/302/21 Rady Miasta
Zielonka z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
„Strategii rozwoju Miasta Zielonka na lata 2021-2030” oraz określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
(z późn. zm.),
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
5. Podanie danych jest niezbędne w celu weryfikacji uprawnienia do udziału
w konsultacjach społecznych. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest
dobrowolne.
6. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące
z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów
prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
8. Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do swoich danych,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych lub ich uzupełnienia,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także
profilowane.

