
 

Załącznik Nr 16 
do Zarządzenia Nr 60/2021 

Burmistrza Rzgowa 
z dnia 20 maja 2021 r. 

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII   

DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

STATUTÓW SOŁECTW GMINY RZGÓW  

(Sołectwa Bronisin Dworski; Sołectwa Czyżeminek; Sołectwa Gospodarz; Sołectwa Grodzisko-

Konstantyna; Sołectwa Guzew-Babichy; Sołectwa Huta Wiskicka-Tadzin; Sołectwa Kalinko; Sołectwa 

Kalino; Sołectwa Prawda; Sołectwa Romanów; Statut Sołectwa Rzgów I; Sołectwa Rzgów II; Sołectwa 

Stara Gadka; Sołectwa Starowa Góra) 

 

NAZWA SOŁECTWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY 

SKŁADAJĄCEJ FORMULARZ 

 

 

PROPONOWANE UWAGI I OPINIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

Lp. 
Wskazanie załącznika i jednostki redakcyjnej  

(§, ustęp, punkt) w analizowanym dokumencie 
Treść uwagi bądź 

opinii 

   

   

   

 

         

      …………………………………………………………… 
                 data i czytelny podpis osoby składającej formularz 
 

 

 

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. UE.L. 

2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Rzgowie reprezentowany 

przez Burmistrza Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej informacji na stronie 

www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka 

Ochrona Danych Osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 

przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze 

zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miejskiej w 

Rzgowie w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów. 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do 

otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, 

na podstawie umów zawartych z Administratorem.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych 

osobowych oraz prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, a w przypadkach 

wynikających z przepisów prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem wynikającym z 

przepisów prawa.   

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych  w 

celu podejmowania decyzji,  w tym również w formie profilowania. 

9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z powołanym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail odo@rzgow.pl 
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