
Załączntk nr 1
do Z ar z4lzenia Burmi strza Gniewkowa
Nr 14412020 z dnia 09 września 2020r.

oGŁosZENIE
Burmistrz Gniewkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
doĘczących potrzeby utworzenia żłobka na terenie Gminy Gniewkowo
w ramach programu Maluch+ dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W dniach |6-23.09.2020 r. ogłasza się konsultacje społeczne doĘczące potrzeby utworzenia
żłobka na terenie Gminy Gniewkowo w ramach programu Maluch+ dla dzieci w wieku od 1 do
3 lat.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców z terenu Gminy Gniewkowo, na
temat utworzęnia źĄobka d|a óziieci w wieku od 1 do 3 lat w ramach programu Maluch+.

Celęm konsultacji jest zebranie materiatu ankietowego od mieszkńców Gminy Gniewkowo
i pozyskanie informacji nt. koniecmości utworzenta żłobka na terenie Gminy Gniewkowo.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej lub elektronicm ej poprzez
wypełnienie formularza ankietowego stanowiącego zńączntk nr 2 do zarządzenia nt L44lf020
Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.09.2020 r., dostępnego od dnia 16 wrześnla 2020 r. w formie
papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, a także w formie elektroni cznej na
BIP Urzędu Miejskiego w Gniewkowie w zaMadce Konsultacje społeczne i dostarczerrie
osobiście do siedziby w/w inst1tucji, bądź zeskanowanie formularza i przesłanie pocztą
elektroniczną na adres urzad@gniewkowo.com.pl.

Raport z konsultacji zostanie opublikowany na tab|icy ogjoszeńUrzędu Miejskiego, na stronie
intemetowej Urzędl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Załączn|k nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Gniewkowa
Nr 144/2020 z dnia 09 wrzęśnia 2020r.

ANKtETA sKlERoWANA Do RoDz|cóW Dz|Ec| W W|EKU oD o.1 LAT

Ankieta ma na ce|u rozpoznanie potrzeb utworzenia żtobka na terenie
Gminy Gniewkowo w ramach programu Maluch + dla dz iec i  w wieku od 1do 3
lat.

Rozpoczęcie dzia|aIności p|acówki planowane jest W 2021 r.

Proszę o zaznaczenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy wedtug Pana/Pani potrzebny jest żtobek w naszej gminie?

tak/n ie

2. Czy chciałby Pan/chciataby Pani umieścić dziecko w żłobku?

tak/n ie

3. W jakich godzinach miałby funkcjonować żtobek na terenie Gminy

Gniewkowo?

Dziękujemy za wypetnienie ankiety i prosimy o dostarczenie jej do dnia 23

września 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Gniewkowie |ub przesłanie pocztą

e|ektroniczną na adres: urzad@gniewkowo.com.p| .
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Klauzula informacvina

Zgodnie z ań. 13 ust. 1 i ust.2 rozpotządzenia Par|amentu f,uropejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dniz 27 kwietnia 2016 r. (ogó|ne rozpotządzenie

o ochronie danych _ da|ej RoDo) informuję' iż:

l.Administratoręm Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowana przez

f .

3.

Burmistrza Gniewkowa Gmina Gniewkowo, Ltórej siedziba mieści się przy ul. 17 Stycznia 11, 88-
140 Gniewkowo.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 52 354 30 14 lub
mailowo : iod@gniewkowo.com.pl.

Przetwarzanie Pani./Pana danych osobowych związane będzie z analizą złożonego formularza
ankietowego w ramach konsultacji społecznych dotyczących potrzeby utworzenia żłobka na terenie

Gminy Gniewkowo w ramach programu Maluch+ dla dzieci w wiek-u od 1 do 3 lat. Jest ono niezbędne

dla w1petnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Gniewkowo zgodnie Z art. 6 ust. 1 lit c)

RODO.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicmej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioĘ, które na podstawie Stosownych umów podpisanych z Gminą Gniewkowo
przetwarza1ą dane osobowe dla których Administratorern jest Gmina Gniewkowo.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekaz1nvane poza Europejski obszar

Gospodarczy.

ó. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumerrtacji prowadzonej w formie papierowej

i elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, a po t}.rn czas1e
przechowlnvane przez okres oraz w zakesie w).rnaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przeLw arzania.

8. W dowolnym momencie moŹe Pani,/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontak1owych tj.

numeru telefonu lub adresu pocŹy eleltronicznej. Wycofanie zgody nie wpty"wa na zgodność

z prawem przęlwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu ochrony
Danych osobowych z siedzibą ul. Stawki 2' 00-193 Warszawa te|.22 531 03 00, gdy uzna

Pani,{Pan, iŻ to przetvlarzan1e narusza przepisy RoDo lub przęisy kajowe.

10. Podanie p.nez PantąlPana danych osobowych jest obowiązkowe, w sluacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawańa między stronami umowa.

Niepodanie przez PanlqPana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy

zPant/Pana wniosku bądź uniernożliwi stronie zapewnienie czynnego udziafu w postępowanru

administraryjnyn zgodnle z Kodeksem postępowania administracyjnego. Podanie danych

kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

1 1 . Dane osobowe nie będą przetwarzaie w sposób zautomatyzowany, w t}.rn w formie profilowania.


