
 

Urząd Gminy Żegocina,  

32–731 Żegocina 316  

gmina@zegocina.pl 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
 

do projektu Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina  

oraz wstępnych założeń do Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 

 

1. Informacje o Zgłaszającym 

Imię i Nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)  

Adres do korespondencji (e-mail)  

Telefon/fax.  

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie punktu 1. 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@zegocina.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza 

Żegocina”, lub przesłać listownie na adres: Urzędu Gminy Żegocina, 32–731 Żegocina 316 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza 

Żegocina” do dnia 26.10.2021 r. 

mailto:gmina@zegocina.pl


 

Urząd Gminy Żegocina,  

32–731 Żegocina 316  

gmina@zegocina.pl 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy 

Żegocina i/lub wstępnych założeń do Strategii Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 

Lp. 

Część dokumentu do 

którego odnosi się uwaga  

(rozdział, strona) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     

3.     

4.     



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA FORMULARZA 

ZGŁASZANIA UWAG 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

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 (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316. 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań 

dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na 

adres email: iod.zegocina@rewolt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.. 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat Diagnozy  

sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żegocina. 

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii 

Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030. Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

 

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 

Udział w formularzu zgłoszenia uwag jest dobrowolny. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również  

w formie profilowania. 
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