
Załącznik
do Zarządzenia Nr 66/2021
Wójta Gminy Kamień
z dnia 16 września 2021 r.

ANKIETA

dla mieszkańców miejscowości Czerniejów

.......................................................................................................................................................
(Imię i Nazwisko osoby składającej formularz)

.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Treść wniosku
Proszę postawić znak

X
przy wybranej odpowiedzi

Jestem za zniesieniem urzędowej nazwy części
miejscowości Czerniejów  (Stara Wieś)

Jestem przeciwko zniesieniu  urzędowej nazwy części
miejscowości Czerniejów  (Stara Wieś)

...........................................................................
data i podpis uczestnika konsultacji



Klauzula informacyjna – konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamień ul.
Diamentowa 15, 22-113 Kamień; email: sekretariat@kamien.gmina.pl, tel. 82 567 15
51;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Żółkiewską-
Malicką, z którą możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej
iod@zeto.lublin.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz dane adresowe przetwarzane są
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa
Czerniejów  dotyczących zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości
Czerniejów (Stara Wieś);

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi – w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Nr VII/36/2015 Rady gminy Kamień z dnia
16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z dnia
05.08.2015 poz. 2537).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłączenie podmiotom, które
uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione
podmiotom, z którymi  Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w rozporządzeniu 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.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konsultacjach.


