
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do projektu „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu dokumentu pn. „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna  

na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” należy przekazać w terminie do 12 listopada 2019 r.:  

❖ drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl; 

❖ w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/4105-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu); 

❖ lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna pok. 17, w godzinach pracy 

Urzędu. 

 

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje projektu dokumentu  

pn. „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

IMIĘ I NAZWISKO LUB  NAZWA INSTYTUCJI ADRES KORESPONDENCYJNY ADRES E-MAIL TELEFON 

 

 

 

 

   

mailto:promocja@podkowalesna.pl


 

UWAGI/WNIOSKI: 

 

 

 

…………………………………………………………..    

 Data i podpis     

LP. 

CZĘŚĆ PROGRAMU, KTÓREJ 

DOTYCZY UWAGA/WNIOSEK 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, PUNKT,  

NR STRONY) 

ZAPIS W PROGRAMIE, KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 

LUB PROPONOWANY ZAPIS 

UZASADNIENIE 

UWAGI/WNIOSKU LUB 

PROPONOWANEGO 

ZAPISU 
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Szanowni Państwo,  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informuję, że:  

⎯ Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41,          

05 807 Podkowa Leśna , tel. 22 75 92 100 , email: urzadmiasta@podkowalesna.pl   

⎯ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl 

⎯ Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO w celu konsultacji projektu dokumentu pn. „Program współpracy 

Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na podstawie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)  

⎯ Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. 

⎯  Dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011 r.) 

⎯ Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, 

jak również w celach statystycznych i archiwalnych. 

⎯ Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa. 

⎯ Mają Państwo prawo do:  

o Dostępu do danych (art. 15 RODO) 

o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) 

o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) 

o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

o Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) 

⎯ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

…………………… 

     (data,  podpis) 

 

Na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku  konsultacjami projektu dokumentu  

pn. „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  

 

…………………… 

     (data,  podpis) 

mailto:iod@podkowalesna.pl

