
Załącznik do zarządzenia nr 146/2021 Wójta Gminy Kramsk
z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji 
społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Kramsk

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH 

W GMINIE KRAMSK

Data wypełnienia ________________________

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej uwagi

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

PROPOZYCJE DO ZMIANY PROJEKTU PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH

Zakres usług
Aktualny zapis 

w projekcie Programu 
ze wskazaniem nr punktu,

podpunktu, itd.

Sugerowana zmiana
(konkretna propozycja

nowego brzmienia
punktu, podpunktu, itd.) 

Uzasadnienie zmiany

Wypełniony  i  podpisany  formularz  należy  odesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  cus@kramsk.pl 
z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2021 roku.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:

 imię i nazwisko,  

 numer telefonu,

 adres poczty elektronicznej,
w celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi do projektu „Program Usług Społecznych”,
zgodnie z  Rozporządzeniem 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO.

Dane  zamieszczone  w  formularzu  będą  przetwarzane  wyłącznie  dla  celów  związanych  z  procedurą  konsultacji
społecznych projektu dot. PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE KRAMSK.
Osobie  fizycznej  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  zamieszczonych  w  formularzu  oraz  ich
poprawienia.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  W  przypadku  niepodania  takich  danych,  w  razie  potrzeby
przedyskutowania zgłoszonej opinii, kontakt z osobą zgłaszającą nie będzie możliwy.

Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na mnie  
w  żaden  sposób  wymuszona.  Zostałam/-em  poinformowana/-y,  że  mam  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………. ……………………………………………….
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

Uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wójt Gminy Kramsk, mający siedzibę w Urzędzie  Gminy

Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl,                  

tel.:  531 641 425.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  weryfikacji  uprawnienia  do  udziału  w  konsultacjach

społecznych projektów Gminy Kramsk.
4. Podstawą  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  niezbędność  wypełnienia  przez  administratora

danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c, lit. a i art. 9 ust. 2
lit. b RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713, 1378 ).

5. Odbiorcami  danych  osobowych  są  upoważnieni  pracownicy  Administratora,  podmioty,  którym  należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,  a także, te którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania  celów  przetwarzania,  m.in.  bank,  obsługa  prawna,  firmy  świadczące  usługi  w  zakresie
oprogramowania.

6. Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  
lub  organizacji  międzynarodowej,  w  tym również  do  takich  w stosunku  do  których  Komisja  Europejska
stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
prawo  
do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub
pracy  
lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

10. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  a  ich  niepodanie  uniemożliwi  realizację  zadań
ustawowych, w tym prowadzenia weryfikacji uprawnienia do udziału w konsultacjach społecznych projektów
Gminy Kramsk.

11. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani do profilowania.  


