Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30 czerwca 2021r.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030
1. Informacje o zgłaszającym
Imię i nazwisko
Instytucja*
Adres e-mail do korespondencji
*jeśli dotyczy
Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Węgliniec na lata 2021-2030 przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec (o terminowości decyduje data wpływu
Formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub wrzucić do skrzynki na korespondencję umiejscowioną przy wejściu do
budynku urzędu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agata.adamczyk@wegliniec.pl – tytuł wiadomości:
Konsultacje społeczne.
2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian
Część dokumentu, do
Lp.
którego odnosi się uwaga
(rozdział/ strona/punkt)

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Lp.

Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział/ strona/punkt)

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Węgliniec, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie
opracowywania dokumentu, pn. „Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030”. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
10 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres Inspektora Ochrony Danych:
iod.wegliniec@grupaformat.pl

