
    

Formularz konsultacyjny  

projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040  

Dane osobowe (*wypełnienie obowiązkowe): 

imię i nazwisko*:    

tel. / faks:     

adres korespondencyjny/e-mail*:  

wyrażam opinię*:   

a) jako osoba prywatna                                             

b) reprezentując: 

     (nazwa instytucji) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Żukowo: 

- adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, 

- e-mail:  ugzukowo@zukowo.pl 

- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP:   /UGZUKOWO/SkrytkaESP 

- tel .+ 48 58 685 83 00 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres e-mail:  iod@zukowo.pl. 

3) Dane są przetwarzane w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Żukowo do roku 2040, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego w przepisach 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o samorządzie gminnym. 

4) Podstawą przewarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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 

w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  i aktami wykonawczymi do ustawy. 

6) Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 9) RODO. 

7) Macie Państwo prawo do: 

- ochrony swoich danych osobowych, 

- dostępu do nich, 

- uzyskania ich kopii, 

- żądania sprostowania danych, 

- żądania ograniczenia ich przetwarzania 

8) Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:  kancelaria@uodo.gov.pl). 

9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zebrania 

uwag i komentarzy do projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.

mailto:iod@zukowo.pl
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Zgłaszam uwagi dotyczące następujących części dokumentu: 

L.p. Zapis w projekcie, do którego zgłaszane są uwagi Strona Sugerowana zmiana Ew. uzasadnienie 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


