
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały 

Rady Gminy Santok 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

 

Imię i nazwisko: 

E-mail: 

Tel./faks: 

 

Wyrażam opinię:  

a) jako osoba fizyczna 

 

 

b) reprezentując następującą instytucję:  

 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

 

 

Zgłaszane uwagi i propozycje zmian: 

Lp. Część dokumentu do 

którego odnosi się 

uwaga (rozdział, 

podrozdział, zapis w 

projekcie 

dokumentu) 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 

1. 2. 3. 4. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

………………………………………………… 

(data i podpis) 



 

Klauzula informacyjna w związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Santok w sprawie przeprowadzenia 

z mieszkańcami Gminy Santok konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą w 

Santoku (66-431), przy ulicy Gorzowskiej 59.  

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 

urzad@santok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ 

Pan skontaktować poprzez email: inspektor@santok.pl .  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 

PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

1. Rozpatrzenia zgłoszonych uwag, w ramach przeprowadzonych 

konsultacji społecznych, do projektu uchwały Rady Gminy Santok w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

2. Ewidencjonowania osób oddających głos w ramach prowadzonych 

konsultacji społecznych, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy 

Santok. 

3. Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

które zostały nałożone na Administratora. 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE 

ODBIORCÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, 

dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 606-950-000 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

będzie skutkowało niemożnością udziału w prowadzonych konsultacjach 

społecznych. 

 

mailto:inspektor@santok.pl

