Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 77/2021 Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26.10.2021 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
Projekt uchwały:

Termin zgłaszania opinii do
projektu uchwały

„Rocznym Programie Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”
od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r.

Nazwa podmiotu wnoszącego
opinię
Treść zapisu w projekcie
Programu wraz z numerem
paragrafu, ustępu i punktu
Proponowana treść zapisu w/w
paragrafu, ustępu i punktu

Uzasadnienie proponowanej
zmiany

Sposób reprezentacji
wynikający ze statutu:

..............................................

……….........................................................................................

/miejscowość, data/

/czytelny podpis osób reprezentujących podmiot/

Uwaga!
Formularz zgłoszenia opinii należy:
a) przesłać:
- na adres Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: sekretariat@bialeblota.eu
b) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Białe Błota/Biurze Obsługi Interesanta,
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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):
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Białe Błota reprezentowana przez Wójta Gminy
Białe Błota z siedzibą Urzędu w Białych Błotach (86-005), ul. Szubińska 7;
2) dane
kontaktowe
do
inspektora
ochrony
danych:
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota;

adres

e-mail

iod@bialeblota.eu,

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi przez Gminę Białe Błota
konsultacjami projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w związku z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
tj. organy ścigania, organy administracji rządowej, inne organy administracji samorządowej oraz podmioty
realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych tj. firmy realizujące usługi
hostingowe serwerów niezbędnych do realizowania zadań przez Administratora, świadczące usługi
serwisowe oprogramowania stosowanego u Administratora, firmy realizujące zadania własne gminy w
imieniu Administratora np. zadania inwestycyjne, zadania zw. z ochroną środowiska, ochroną zdrowia itp.;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych np. Kategoria A
(przechowywane wieczyście), B5, B10 (liczba lat po upływie, których dokumenty z danymi są wybrakowane),
BE10 liczba lat po której dokumenty z danymi mają zostać wybrakowane lub przekwalifikowane;
7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do
przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej
zezwalają na ich trwałe usunięcie;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w toku konsultacji projektu „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok”, do potwierdzenia uprawnień związanych z reprezentowaniem podmiotu
uczestniczącego w konsultacjach;
10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.

…………………………………………….
/miejscowość, data/

…………………………………………………………….
/czytelny podpis/

