
Formularz do składania uwag 
do projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku

Uwagi/propozycje  w  ramach  konsultacji  społecznych  będą  przyjmowane  wyłącznie  na
niniejszym  formularzu  lub  na  jego  wersji  elektronicznej.  Uwagi  zgłoszone  w  ramach
konsultacji  społecznych  w  inny  sposób  niż  wskazany  powyżej  zostaną  automatycznie
wyłączone z procesu ich rozpatrywania. 

Imię i nazwisko

Podmiot/instytucja  (jeśli
dotyczy)

Adres poczty elektronicznej

Zgłaszane uwagi, propozycje zmian:

Lp. Zapis  w  projekcie  dokumentu  
z podaniem numeru strony

Propozycja zmiany Uzasadnienie

Wypełniony formularz należy przekazać w następujący sposób: 

 Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy 
www.przechlewo.pl  wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechle-
wo do dnia 10 czerwca 2022 r. w następujący sposób: 

o w siedzibie Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Prze-
chlewo, poprzez złożenie w sekretariacie urzędu, pokój nr 7.

o pocztą na adres Urzędu Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 
Przechlewo (decyduje data wpływu do Urzędu),

 Elektronicznie w następujący sposób: 
o poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Przechlewie /e9mu-

e8l17u/SkrytkaESP
o za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ug@przechlewo.pl

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG upływa 10 czerwca 2022 r.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych
osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii

Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku o poniższej treści:

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  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 zwane RODO),  
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w  związku  z  prowadzeniem  działań  konsultacyjnych  projektu  Strategii  Rozwoju  Gminy
Przechlewo do 2030 roku, informujemy, że:
Administratorem  danych  osobowych  jest:  Gmina  Przechlewo  reprezentowana  przez
Wójta Gminy z siedzibą: 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26.
Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono
kontakt z Inspektorem ochrony danych – Lucyna Ciszewska, poprzez korespondencję
elektroniczną  na  adres  e-mail:  iodo@przechlewo.pl lub  pisemną  na  adres
Administratora.
1. Cele i podstawy przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pro-

wadzenia działań konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030
roku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podanie danych osobowych jest do-
browolne, jednocześnie odmowa ich podania jest  równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w działaniach konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do
2030 roku.

2. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instruk-
cji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczegól-
ności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji  dokumentów zgodnej z pra-
wem.

3. Odbiorcy danych -  Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów pra-
wa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach
do państw trzecich ani żadnych organizacji międzynarodowych. 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych  osobowych;  Administrator  danych  osobowych  przestanie  przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do
tych danych istnieją  prawnie  uzasadnione  podstawy,  które są  nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej
zgody,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Oso-

bowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie  danych  identyfikacyjnych  jest  dobrowolne  jednak  ich  brak
uniemożliwia wzięcie udziału w spotkaniach roboczych.

6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie
podejmuje  decyzji  w sposób zautomatyzowany,  z  uwzględnieniem profilowania,  w
oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Data i podpis ……………………………………………………………
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