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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/254/22 

Rady Miejskiej w Osieku 

z dnia 31 marca 2022 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek 

…………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………… 

…………………………… 

adres zamieszkania 

Czy jest Pan/i za zmianą rodzaju miejscowości Matiaszów - Staszówek z rodzaju miejscowości „przysiółek 

wsi Matiaszów” na Matiaszów - Staszówek  rodzaj „ kolonia”? 

□   TAK 

□   NIE 

Informacja: 

Opinię należy wyrazić wstawiając znak „X” w wybranym polu. Wstawianie znaku „X” 

w więcej niż jednym polu lub nie postawienie znaku w żadnym polu powoduje nieważność opinii. 

…………….…….…………………………… 

podpis 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Urząd 

Miasta i Gminy w Osieku ul. Rynek 1, 28-221 Osiek informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GMINA OSIEK, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek a w 

jego imieniu – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek poprzez Urząd Miasta i Gminy w Osieku 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodosiek@compumix.pl oraz na adres administratora. 

2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe kategorii zwykłej: 

3. - imię, nazwisko osoby fizycznej; 

4. - dane kontaktowe: adres korespondencyjny. 

5. Źródła pochodzenia danych osobowych- dane pozyskane bezpośrednio od osoby/osób, których dane 

dotyczą - art. 13 RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany rodzaju miejscowości. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 
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10. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

13. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Urząd Miasta 

i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

zmiany rodzaju miejscowości . 

…………….…….…………………………… 

podpis 


