
 

 

 

            

        

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY  

do projektu dokumentu pn.„Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych  

Miasta Grajewo w latach 2020-2022”  

Celem formularza konsultacyjnego jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji 

mieszkańców miasta do projektu dokumentu pn. „Plan angażowania mieszkańców  

i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022” wypracowanego w ramach 

projektu „Nasze Grajewo – model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją  

z wykorzystywaniem doświadczeń Turynu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 

2020 (Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0099/17-00). 

Wyrażam opinię/zgłaszam wniosek do projektu dokumentu: 

„Plan angażowania mieszkańców  

i partnerów społecznych Miasta Grajewo w latach 2020-2022” 

jako osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie miasta Grajewo: 

……………………………………………………………… 

                                   (imię i nazwisko) 

 

Lp. 

Część 

dokumentu 

(nr strony) 

do którego 

odnosi się 

uwaga 

Istniejący zapis 

(jeśli dotyczy) 

Propozycja zmiany 

istniejącego zapisu  

lub nowego zapisu 

Uzasadnienie 

propozycji  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/128/20

Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 stycznia 2020 r.
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Klauzula informacyjna RODO 

 

Na podstawie 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L 119/1 i L 127/2), dalej „RODO” 
informuję, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Grajewa z siedzibą w Grajewie 

przy ul. Strażackiej 6A, tel.: 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl 
b) Kontakt z inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod nr tel. 

86 273 08 06 lub adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe zawarte w Formularzu konsultacyjnym przetwarzane będą  
w ramach realizacji Projektu pn. „Nasze Grajewo – model wspólnotowego zarządzania 

rewitalizacją z wykorzystywaniem doświadczeń Turynu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020, w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących projektu dokumentu „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych 

Miasta Grajewo na lata 2020-2022” opracowanego w ramach ww. Projektu w zakresie 

niezbędnym do opracowania wyników konsultacji i realizacji obowiązków sprawozdawczych, 
kontrolnych oraz archiwalnych związanych z procesem konsultacji. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poniżej. 

e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Urzędu 

Miasta Grajewo oraz podmioty lub osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja związana z realizacją Projektu, a na podstawie Pani/Pana zgody inne podmioty 

lub osoby. 
f) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych. 

g) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 
w pkt. c tj. do upływu okresu określonego w pkt. 10 ppkt. 1 Umowy partnerskiej na realizację 

w/w Projektu zawartej w dniu 29 sierpnia 2018r. między Ośrodkiem Wspierania Organizacji 

Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, a Miastem Grajewo. 

h) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, ich 
sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych 

osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

i) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO. 

j) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konsultacjach społecznych oraz brakiem 

możliwości złożenia Formularza konsultacyjnego. 

k) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), w celu konsultacji 
społecznych projektu dokumentu „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta 

Grajewo na lata 2020-2022” 

2. Jednocześnie oświadczam, że udzielona zgoda jest działaniem dobrowolnym, konkretnym, 

świadomym i jest jednoznacznym okazaniem woli, wyrażonym poprzez wyraźne działanie 
potwierdzające. 

3. Oświadczam, ze zapoznałam/-em się z treścią ww. Klauzuli informacyjnej. 

 

………………………..…………………… 

                       Data, czytelny podpis 
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