
 
FORMULARZ KONSULTACYJNY  

 
projektu  

„Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” 

 

DANE ZGŁASZAJACEGO 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa Instytucji  

Adres korespondencyjny  

E-mail  

Telefon  

Czytelny podpis  

 

 

Klauzula informacyjna 

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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą w Santoku  (66-431) przy 
ulicy Gorzowska 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 osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023 -2030. 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań w sprawach konsultacji 
społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030, podmioty uprawnione do 
obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych 
dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy uprawnione do przeprowadzenia 
kontroli, inne podmioty upoważnione, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia przez 
administratora obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 
553 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

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: 22 860 70 86 

 

mailto:urzad@santok.pl
mailto:inspektor@santok.pl


OPINIE I UWAGI 

 

do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030” 
 

 

   
 

do Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Gminy Santok 
 

 
 
Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać: 

• drogą elektroniczną na adres: strategia@santok.pl  (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”); 

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030 roku”, decyduje data wpływu); 

• bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Santok. 

 

Opinie i uwagi z datą wpływu po 16.01.2023 r., jak również niepodpisane nie będą rozpatrywane. 

 

Lp. 

 

Część dokumentu  

do którego odnosi się 

uwaga (rozdział/strona) 

Zapis w projekcie Strategii,  

do którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi 

+ 

ewentualna propozycja 

Zwięzłe 

uzasadnienie uwagi 

1.   
   

  
   

  
   

 

Lp. 

 

Część dokumentu  

do którego odnosi się 

uwaga (rozdział/strona) 

Zapis w projekcie dokumentu,  

do którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi 

+ 

ewentualna propozycja 

Zwięzłe 

uzasadnienie uwagi 

1.   
   

  
   

  
   


