
Załącznik nr 25 

Do Zarządzenia Nr 0050.121.2021  

z dnia 6.12.2021 roku 

 

Formularz zgłaszania opinii 

 do projektu statutu sołectwa Gminy Bliżyn 

 

1. Sołectwo………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko osoby składającej 

formularz:…………………………………………………………………… 

3. Adres:………………………………………………………………………… 

4. Opinia do projektu statutu sołectwa:………………………………………. 

 

L. p. Wskazanie konkretnego §, ustępu i 

punktu w analizowanym dokumencie 

Treść opinii Uzasadnienie 

    

    

    

 

Data i czytelny podpisu osoby składającej formularz: 

………………………………………………………….. 

 

Formularz  można przekazać w formie: 

1) Sekretariat Urzędu Gminy Bliżyn, 

2) Do rąk sołtysa, 

3) Poprzez e-mail na adres ugblizyn@wp.pl 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, (RODO). 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bliżyn z siedzibą w Bliżynie, ul. Kościuszki 

79A, kod pocztowy: 26-120, adres e-mail: ugblizyn@wp.pl, tel. 41 2541104. reprezentowany przez Wójta 

Gminy Bliżyn.  

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: Marzena Jeżewska, adres e-mail: ugblizyn@wp.pl, tel. 41 2541104.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w sprawie projektu statusu sołectwa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyrażenia opinii w sprawie konsultacji 

społecznych w sprawie projektu statusu sołectwa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres związany z przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych  – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach – przez czas określony w tych przepisach; 

5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawie do ograniczenia ich przetwarzania, prawie do przenoszenia 

danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

7. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych 

ani innych odbiorców danych oraz że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  
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