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Formularz konsultacyjny  

projektu  

STRATEGII ROZWOJU GMINY STUDZIENICE 2030 

 

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE 

 

Imię i nazwisko:      

Instytucja:  

Telefon:  

Adres korespondencyjny/e-mail:  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 – 

RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Studzienice, z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iodo@gmina-rudnik.pl lub 

inspektor@cbi24.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

określonego w przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o 

samorządzie gminnym. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu przetwarzane są 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu zebrania uwag i komentarzy do projektu 

Strategii Rozwoju Gminy – tj. zgodnie z udzieloną zgodą; 

4. Zgoda w zakresie przetwarzania Pani/Pana numeru telefonu może zostać wycofana w każdej 

chwili po przesłaniu oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Urząd Gminy Studzienice, ul. 

Kaszubska 9, 77-143 Studzienice. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak jest 

konsekwencji niewyrażenia zgody. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Studzienice jedynie w celu i w zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z 

przeprowadzeniem procesu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy. Dane osobowe nie będą 

przekazywane podmiotom trzecim. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przyjęcia Strategii Rozwoju 

Gminy Studzienice 2030 przez Radę Gminy Studzienice, 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w przepisach 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o samorządzie gminnym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak rozpatrzenia zgłoszonych uwag i komentarzy. 

 

  

mailto:iodo@gmina-rudnik.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


 

2 

 

 

 

CZĘŚĆ II – OPINIE DO ZAPISÓW STRATEGII  

 

Lp. 

Zapis w projekcie  

Strategii Rozwoju 

Gminy Studzienice 2030 

do którego zgłaszane są 

uwagi 

Strona 
Sugerowana zmiana (propozycja 

nowego zapisu) 

Uzasadnienie proponowanej 

zmiany 

1.      

2.      

3.      

4.      

     

 

 


