
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50 Wójta Gminy Gniezno 

z dnia 31 lipca 2020 r. 
 

Ankieta konsultacyjna 

 Dokument podlegający konsultacji: 

Projekty statutów sołectw Gminy Gniezno 

Informacja o zgłaszającym (wypełnienie obowiązkowo): 

Imię i nazwisko  

Adres do korespondencji  

e-mail  

Tel./fax  

Nazwa instytucji (jeśli dotyczy)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach konsultacji 
społecznych projektu Statutu Sołectwa ………………………………… 

I jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(klauzula dostępna na kolejnej stronie) 

………………………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 

 Zgłoszone uwagi, sugestie, propozycje: 

 

 
L.p. 

Zapis w projekcie Statutu Sugerowana zmiana  
Uzasadnienie zmiany 

Sołectwa ………………. (konkretna propozycja 

(rozdział, punkt, strona) nowego brzmienia) 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

 Ankietę należy przesłać: 
- w wersji elektronicznej na adres:sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

- Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gniezno 
W  tytule  emaila  lub  na  kopercie  należy  wpisać:  „Konsultacje  społeczne  Statutu Sołectwa 

………………………” 

 
1) 

podkreślić sołectwo, którego dotyczy wniosek, uwaga opinia 

mailto:sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Mając      na       względzie       postanowienia       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      (tzw.      RODO),      prosimy      zapoznać      się      

z poniższymi informacjami. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno, Al. 

Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, (61) 424-57-50 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się 

we   wszystkich   sprawach   dotyczących   przetwarzania   danych   osobowych   oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail, 
iod@lesny.com.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku przeprowadzanymi konsultacjami 
projektów statutów sołectw Gminy Gniezno oraz w celach związanych z obowiązkami 
Administratora wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest: 

a. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, innych niż dane wymagane 

przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

5. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do danych osobowych; 

b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 

c. prawo żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych  bezpodstawnie,  

w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 

Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie, prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które 

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to 

przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na 

podstawie Pani/Pana zgody. 

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody, ich podanie jest dobrowolne 

 

………………………………………………. 

Data oraz czytelny podpis 


