ANKIETA DOTYCZĄCA OPINII I UWAG
DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022
Imię i nazwisko / Nazwa organizacji pozarządowej
Adres organizacji pozarządowej
Telefon / e-mail organizacji pozarządowej

1. Wnoszę opinie i uwagi do projektu Programu
tak □ (proszę przejść do pkt. 2)

nie □

2. Opinie i uwagi do projektu Programu

Lp.

Nazwa części projektu
Programu, do którego
odnosi się opinia/uwaga

Treść uwagi/
sugerowana zmiana
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Uzasadnienie

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Zduńskowolski – Starostwo
Powiatowe w Zduńskiej Woli, z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Prawdzic Złotnickiego 25.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatzdunskowolski.pl.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji w związku
z Zarządzeniem Nr 80/2021 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie
konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2022. Na podstawie § 4 ust. 1 załącznika do uchwały nr X/81/11 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego w związku z art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 r. poz. 1057; z 2019 r. poz. 2020
oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535).
Zebrane dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania, wygaśnięcia
podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych.
Przysługuje Panu/Pani w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Powyższe prawa osoby będą realizowane
po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po
pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Data…………………….. ……

Podpis………………………..
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