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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Wójta Gminy Łopuszno 

Nr 74 / 2022 z dnia 15 września 2022 r.  

URZĄD GMINY W ŁOPUSZNIE 

powiat kielecki, woj. świętokrzyskie  

26 – 070 Łopuszno,  ul. Konecka 12 

tel. 0 41 39 14 001, 39 14 009, 39 14 054, fax. wew. 10 

www.lopuszno.pl, e – mail: gmina@lopuszno.pl 

____________________________________________________________ 
 

 ………………………….……………….………..…………  

                                                                                                                           (miejscowość i data)                                                        

FORMULARZ KONSULTACYJNY 
 

Przedmiot konsultacji społecznych: projekt uchwały Rady Gminy w Łopusznie                                        

w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno                                                 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami                                                       

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 
 

Paragraf / punkt /  pozycja / część dokumentu, do którego zgłaszana jest opinia / uwaga*: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proponowane brzmienie paragrafu / punktu /  pozycji / odpowiedniej części dokumentu*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie proponowanej opinii / uwagi*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane podmiotu zgłaszającego opinie / uwagi ze wskazaniem organizacji, którą podmiot 

reprezentuje (podanie danych kontaktowych w postaci np.: adresu korespondencyjnego,                       

adresu e – mail, telefonu kontaktowego ma charakter dobrowolny): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pouczenie: 

 

* w przypadku większej objętości tekstu niż wyznaczone w niniejszym formularzu miejsce,                             

prosimy o załączenie dodatkowej strony formularza konsultacyjnego. 

Niniejszy formularz konsultacyjny zawierający opinie / uwagi należy w terminie od dnia 15.09.2022 r.                      

do dnia 10.10.2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie) złożyć na piśmie lub 

przekazać elektronicznie w wybrany sposób spośród wskazanych poniżej: a) w formie elektronicznej                

za pośrednictwem poczty e – mail na adres: gmina@lopuszno.pl; b) pocztą tradycyjną na adres 

korespondencyjny: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno; c) bezpośrednio: 

poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12,                  

26 – 070 Łopuszno w godzinach pracy Urzędu.  
 

…………………………………………………………… 
 

                                                                                                            (własnoręczny czytelny podpis 

podmiotu reprezentującego właściwą organizację)     
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 danych                       

oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO,                    

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Łopuszno reprezentowana                                               

przez Wójta Gminy Łopuszno (ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno, tel. 41 391 40 01,                                   

e – mail: gmina@lopuszno.pl). 

2. Wójt Gminy Łopuszno wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się                         

Pani / Pan skontaktować pod adresem e – mail: inspektor@cbi24.pl we wszelkich                        

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw                        

związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi                                     

art. 6 ust. 1 lit. c) przywołanego rozporządzenia RODO oraz wyrażona zgody. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konsultacjach 

społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia 

rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023                       

oraz realizacji czynności związanych z przywołanymi konsultacjami oraz archiwizacji 

wytworzonej podczas konsultacji dokumentacji. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji                       

ww. celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach                         

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez 

Administratora danych osobowych. 

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania,  a  także – w przypadkach przewidzianych prawem                           

–  prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo                                       

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w granicach                              

określonych w przywołanym rozporządzeniu RODO, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych                     

osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 

RODO tj.: Prezesa Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,                                      

00 – 193 Warszawa lub poprzez stronę internetową uodo.gov.pl. 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane                     

dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu                                       

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody                                 

przed jej cofnięciem. 
 

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

         (miejscowość i data)                                                       (własnoręczny czytelny podpis podmiotu  

                                                                                   reprezentującego właściwą organizację  

                                                                                                   w celu poświadczenia zapoznania się 

                                                                                   i akceptacji treści klauzuli) 
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