
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych  

do projektu: 

Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego  

dla Gminy Czernikowo  

 

 

Cześć I. Informacje o zgłaszającym 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

 

Wyrażam opinię jako (właściwe podkreślić): 

 

a) Osoba prywatna 

 

b) Osoba reprezentująca…………………………………………………………………… 

                         nazwa instytucji/podmiotu 

 

 

Część II. Uwagi, wnioski, propozycje zmian 

 

Lp. 

Zapis w projekcie 

dokumentu,  

do którego 

zgłaszane są uwagi 

Sugerowana zmiana 

(konkretna 

propozycja nowego 

brzmienia zapisu) 

Uzasadnienie 

1. 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

  



Uwagi i wnioski: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Klauzula informacyjna dla osób/instytucji zgłaszających się do udziału w konsultacjach do projektu 

,,Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo” 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Czernikowo, z siedzibą Urząd Gminy Czernikowo, ul. 

Słowackiego 12; 87-640 Czernikowo, nr tel.: 54 287 50 01, adres e-mail: info@czernikowo.pl 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych to e-mail: info@czernikowo.pl   

3) Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska lub nazwy organizacji/instytucji oraz adresu będą 

przetwarzane w celu opracowania ,,Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo” 

i instrumentów służących realizacji jego opracowania, a także uspołecznienia całego procesu. Dane będą 

również przetwarzane w celu weryfikacji osób/instytucji zgłaszających się do konsultacji.  

4) Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, w związku z art. 10e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym, zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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). 

5) Podanie danych jest konieczne do realizacji zadań związanych ze zgłoszeniem się do udziału w 

konsultacjach do projektu ,,Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Czernikowo”. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie konsultacji 

projektu.  

6) Podanie danych innych niż określone w punkcie 3, jest całkowicie dobrowolne i odbywa się na podstawie 

zgody osoby fizycznej (art.6 ust. 1 lit. a RODO). 

7) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom wykonującym zadania w interesie publicznym lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; lub 

udostępnione podmiotom wykonującym usługi na rzecz Urzędu Gminy wyłącznie w zakresie tej usługi 

zgodnie z zawartą umową. 

8) Dane nie będę przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

9) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, lub do 

momentu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń, zgodnie z okresami retencji dokumentów obowiązującymi 

w Urzędzie Gminy Czernikowo. 

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – w 

przypadkach i na zasadach określonych w RODO. 

 

 


