Formularz konsultacyjny
dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie
aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2018 – 2025 r.
Uwaga! Formularz konsultacyjny niepodpisany/podpisany nieczytelnie imieniem i nazwiskiem,
złożony po upływie terminu konsultacji społecznych nie będzie rozpatrywany. Prosimy o
zapoznanie się i podpisanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującej się na
końcu dokumentu.
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C. Uzasadnienie

A. Zapis w projekcie dokumentu oraz numer strony
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3

C. Uzasadnienie

Wypełniony formularz można dostarczyć:
drogą elektroniczną na adres: poczta@ostrowmaz.pl, w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje
Gminnego Programu Rewitalizacji,
pocztą na adres: Urząd Miasta, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, z dopiskiem: Konsultacje
Gminnego Programu Rewitalizacji,
osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w godzinach jego
pracy.
INFORMACJE O OSOBIE WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ
Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)
Nazwa podmiotu (w przypadku osoby prawnej)
Numer telefonu*
e-mail*
Podpis i data
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO



















1. Co to jest RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja
2018 r. Pełna nazwa RODO - Rozporządzenie 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).
2. Kto jest administratorem danych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka jest
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Łuksza Bieńka, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.
3. W jakim celu przetwarzane są Państwa dane?
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji procesu konsultacji projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2025 r.
W przypadku niepodania przez Państwa danych, zgłoszone uwagi nie będą brane pod uwagę.
Państwa dane mogą zostać przekazane innym odbiorcom, wyłącznie na postawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach niezbędnych do uwzględnienia zgłaszanych przez Państwa
uwag.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
Państwa dane będą przechowywane przez okres do 5 lat, licząc od daty zakończenia sprawy.
4. Jakie mają Państwo prawa?
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich
danych.
Posiadają Państwo prawo do przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO.
Posiadają Państwo prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Państwa
danych osobowych w przypadku:
o przekonania, że posiadane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub przetwarzane
bezpodstawnie;
o jeżeli zdecydują Państwo, aby Administrator usunął dane bo będą mi potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
o trwania okresu od wniesienia przez mnie sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy
iod@ostrowmaz.pl lub złożyć dokument w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300
Ostrów Mazowiecka,
Realizacja Państwa praw związana jest z koniecznością potwierdzenia Państwa tożsamości.

Ostrów
dnia …………………………

Mazowiecka,
……………………………………………………...
(czytelny podpis)
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