Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 147/2020
Burmistrza Miasta Malborka
z dnia 28 września 2020 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII LUB UWAGI
w ramach konsultacji
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Malbork

na lata 2021-2025”
1.

Nazwa, adres, telefon, e-mail podmiotu wnoszącego opinię lub uwagę:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..........................................................................................
2.
Lp.

Opnie/uwagi/propozycje zmian zapisów do projektu uchwały:
Zapis w projekcie Strategii,
np. rozdział, §, ustęp,
punkt

Proponowane zmiany

Uzasadnienie podmiotu

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1)
Malbork, dnia.................................

…........….............................................................
(czytelny podpis upoważnionego
przedstawiciela podmiotu do złożenia opinii lub uwagi)
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuje się, że :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Malborku ul. Słowackiego 74.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 55 647 27 81.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia w Malborku
konsultacji społecznych w sprawie projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie Miasta Malbork na lata 2021-2025” na podstawie art. 30 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713
z późn. zm.); art. 5 ust. 2 pkt 3) oraz Uchwały Nr XLIV/457/2018 Rady Miasta Malborka
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Malborka (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 24.07.2018 r., poz. 2952).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieuwzględnieniem opinii.
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