Załącznik
do zarządzenia Nr 44/2022
Burmistrza Modliborzyc z dnia
4 października 2022 roku

Formularz zgłaszania uwag
do:
Projektu Programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Termin zgłaszania opinii do projektu: od 04.10.2022r. do 20.10.2022r.
Nazwa organizacji wnoszącej opinię:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………….., dnia ………………….
……………………………………
imię i nazwisko upoważnionego
przedstawiciela organizacji
pozarządowej
Uwaga:
Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2022r.
(liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą lub mailem na adres:
Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
e-mail: gminamodliborzyce@wp.pl

Obowiązek informacyjny- konsultacje społeczne
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Modliborzyce reprezentowana przez Burmistrza
Modliborzyc z siedzibą: ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
e-mail.: sekretariat@modliborzyce.pl, tel: 15 8715 079
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze tj. w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu
Programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XXXI/235/2010 Rady Gminy
Modliborzyce z dnia 29 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów tj. wieczyście, o których mowa w pkt. 3, a następnie zgodnie
z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej
na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba
że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać
przekazane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

