Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 25/2020/BAM z dnia 4 lutego 2020 r.

FORMULARZ ANKIETOWY
konsultacji społecznych dot. projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty,
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie
miasta Kamienna Góra
Imię i nazwisko, adres zameldowania:
………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….……
Instytucja / organizacja – nazwa firmy i lokalizacja:
…………………………………………………………………………………………………….…….
adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………..
tel.: ………………………e-mail: ……………………………………………………………...............
Opinie i propozycje ogólne do projektu uchwały:
Opinie, propozycje*

Uzasadnienie*

Propozycje, uwagi i opinie dotyczące konkretnych ustaleń w projekcie uchwały:
Określenie
kwestionowanych ustaleń*

Opinie, propozycje*

Uzasadnienie*

……………………………
(podpis)
Wypełniony formularz ankietowy można składać:
 drogą korespondencyjną na adres, Urząd Miasta w Kamiennej Górze - BAM,
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
 osobiście w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta lub w Biurze Architekta Miasta pok. 310,
 drogą elektroniczną na adres: architekt@kamiennagora.pl
*Można rozwinąć w odrębnym załączniku do formularza ankietowego
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dot. projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Kamienna Góra.
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
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.U. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra
reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Plac Grunwaldzki 1.;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@kamiennagora.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot.
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Kamienna
Góra oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji
obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych związanych z procesem konsultacji;
4. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami
prawa;
5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
7. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6
ust.
1 lit b) RODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych
oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na
ich przetwarzanie uniemożliwia udział w konsultacjach;
8. Przysługuje Pani/Panu prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych;
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej
może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora;
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
konsultacji społecznych tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia obowiązków
sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem konsultacji.
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