Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 27 marca 2019 r.

FORMULARZ ANKIETOWY
……………………………………
/imię i nazwisko/

……………………………………
/adres zameldowania/

A N K I E TA
badania opinii mieszkańców
dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
I. UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
Lp.

1.

Nazwa aktu poddanego
konsultacjom

Projekt uchwały Rady
Miejskiej w Siewierzu w
sprawie: wymagań, jakie
powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego
w Gminie Siewierz.

Propozycje zapisów, uwagi do treści, opinie

II. TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:
od dn. 4 kwietnia 2019 r. do dn. 18 kwietnia 2019 r.
III. SPOSÓB PRZEKAZANIA FORMULARZA ANKIETOWEGO:
Wypełnioną ankietę można złożyć w wersji papierowej osobiście w siedzibie urzędu – w Punkcie
Obsługi Interesanta, przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki
i Wigury 16, 42-470 Siewierz lub przekazać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
siewierz@siewierz.pl.
Ankiety anonimowe lub niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
IV. UZASADNIENIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:
Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców
dot. projektu uchwały Rady Miejskiej objętej konsultacjami.
V. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podając dane osobowe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z
ankietą dot. badania opinii mieszkańców dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(Dz.Urz. UE L z 2016 r.) udzielono mi następujących informacji:
1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470
Siewierz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję pełni Pani Urszula Radziwołek. Adres
poczty elektronicznej: iod@siewierz.pl.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy Siewierz przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenia 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. Oznacza to, że dane
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej
sprawy.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

……………………………………
/czytelny podpis/

