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Prezydenta M iasta Siem ianowice Śląskie
z dnia lQfcł.(lC7<lil2,2019 r.

Formularz zgłaszania opinii do projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy miasta
Siemianowice Śląskie na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin zgłaszania opinii: od i9:^?>.2019 r. do^?<$2019r.
Dane adresowe osoby wnoszącej opinię (w tym: nazwa, adres, tel. kontaktowy)

Opinie/ uwagi / propozycje zmian zapisów:

Siemianowice Śląskie.........................................
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zebrania opinii do projektu uchwały
Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie na rok
2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w powyższym formularzu.

podpis

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2020 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) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ogólny formularz informacyjny
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:
•

Administratorem

Pana/Pani

danych osobowych jest Prezydent Miasta

Siemianowice

Śląskie

z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10,
•

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul.
Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl tel. 32 7605 282

•

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane podstawie Pana/Pani zgody, w celu zebrania opinii do projektu
uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: Programu współpracy miasta Siemianowice Śląskie
na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w formularzu, stanowiącym
Załącznik do Zarządzenia Nr^5&.I2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia .4?.'.?-).. 2019 r.,

•

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba
że przepisy prawa stanowią inaczej,

•

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania,

•

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie
będą profilowane,

•

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konsultacji społecznych dot. ww.
projektu uchwały,

•

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany 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 tj. przez okres 10 lat,

•

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Urzędu Ochrony Danych Osobo
wych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych do
tyczących Pana/Pani, narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo
rządzenie o ochronie danych).

