
 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021–2030 

 
 
1. Informacje o zgłaszającym: 
imię i nazwisko/nazwa organizacji         
………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail i telefon 
kontaktowy                   
............................................................................................................................... 
 
2. Zgłaszane uwagi do projektu Strategia Rozwoju Gminy Garbatka Letnisko na lata 
2021–2030 
 

Lp. Część do którego odnosi 
się uwaga 

 (nr strony, część, obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

1.      
 
 
 

  

2.  
 
 
 

  

3.  
 
 
 

  

 
  

Wypełniony formularz należy przesłać:  

 w wersji elektronicznej na adres: urzad@garbatkaletnisko.pl, ePUAP 
/w508l2mbd7/skrytka  

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930 Garbatka-Letnisko z dopiskiem „Strategia Rozwoju Gminy Garbatka-
Letnisko na lata 2021-2030 – konsultacje społeczne” 
 

Lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko pokój nr 15 (sekretariat) 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji 

społecznych  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-

2030  niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, 

adres: ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, telefon: 486210194 

2. Adres mailowy inspektora danych osobowych to: inspektor@cbi24.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ww. zadania. 

mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl


 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostaną 

one udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno- 

archiwalnych dotyczących przechowywania dokumentów dotyczących realizacji 

zamówienia. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym: 

1) gdy udostępnienie danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania; 

2) Pani/Pana uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie 

może skutkować naruszeniem integralności dokumentacji; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

 

Przesłanie wypełnionego Formularza Konsultacyjnego w wersji papierowej lub wersji 

elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz akceptacją zapisów Klauzuli informacyjnej RODO.   

 

 

 
  


