
Załącznik Nr 2  do Zarządzenia 

Nr 4/2019  Wójta Gminy Gorlice 

z dnia 02 stycznia 2019 r.  

 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 
w sprawie projektu Statutu Sołectwa ……………………… 

                                                                                      (wpisać nazwę sołectwa) 

  

Niniejszą ankietę może wypełnić pełnoletni stały mieszkaniec danego sołectwa  

 

Czy jest Pani/Pan za przyjęciem Statutu Sołectwa ………………………… w wersji  

                                                                               (wpisać nazwę sołectwa) 

 

przedstawionej do konsultacji, którego wzorcowy projekt stanowi załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr 4/2019 Wójta Gminy Gorlice  z dnia 02 stycznia 2019 r.  

 

 

Proszę wstawić znak X Jestem za  Jestem przeciw  Wstrzymuję się  

 
   

 

Zgłaszane uwagi / wnioski: ( proszę o wpisanie konkretnego  wniosku/uwagi z adnotacją do 

którego zapisu przedstawionego projektu Statutu się odnosi)  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………  

 

Imię i nazwisko*  

Adres zamieszkania*  

Data  

 

                        ………………………………… 

         (podpis)  

Wypełnione formularze ankiet dostarczyć do Sołtysa, Referatu Administracyjnego i Spraw 

Obywatelskich Urzędu Gminy (pok. nr 10), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 

Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice  lub przesyłać w formie elektronicznej (w postaci 

skanu po podpisaniu) na adres: urzad@gmina.gorlice.pl 

*)
 informacja o przetwarzaniu danych na odwrocie ankiety 

mailto:urzad@gmina.gorlice.pl


Informacja o przetwarzaniu 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), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice z siedzibą: Urząd 

Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice, adres e-mail: 

urzad@gmina.gorlice.pl, tel. 18 353 57 62 . 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO  

na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji celów i zadań 

przez tutejszy urząd, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych a także zawierania     

i realizacji umów z partnerami i kontrahentami. Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe 

zostały jasno i szczegółowo określone w stosownych aktach prawnych, w tym w Kodeksie 

postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym. 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest  Leszek Proszowski,  adres 

email:   iod@gmina.gorlice.pl , tel. 502 639 006. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu 

wycofania zgody. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO                        

z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 

RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

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

Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane              

w sposób zautomatyzowany. 

  

  

 

mailto:iod@gmina.gorlice.pl

