ANKIETA KONSULTACYJNA
w sprawie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta
Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Milejów stanowiska
mieszkańców Gminy Milejów odnośnie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu
miasta.
Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Milejów w sprawie
nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.
Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie:

Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Milejów-Osada
statusu miasta?
Proszę wstawić znak „X” w odpowiedniej kratce. (*)
Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.
Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Imię i nazwisko (*)
Adres zamieszkania (*)
Podpis wypełniającego (*)
Data wypełnienia ankiety (*)
(*) – pola obowiązkowe do wypełnienia
Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego
2022 r. w jeden z niżej wskazanych sposobów:
1) do skrzynki podawczej opieczętowanej pieczęcią gminy z napisem „Konsultacje”
znajdującej się u sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
2) do skrzynki podawczej opieczętowanej pieczęcią gminy z napisem „Konsultacje”
znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13A, 21-020
Milejów;
3) przesłać listem na adres: Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13A, 21-020 Milejów
z dopiskiem „Konsultacje” (decyduje data stempla pocztowego);
4) w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: konsultacje@milejow.pl
(decyduje data wysłania maila).
5) w dniach 6 lutego i 20 lutego 2022 roku (niedziele) w godz. 900 do 1300 w Urzędzie
Gminy Milejów.
Pouczenie:
 Ankieta jest ważna po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych;


Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach (mieszkaniec gminy
Milejów wpisany do rejestru wyborców Gminy Milejów) może tylko raz wyrazić
swoją opinię w ramach przeprowadzanej konsultacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 Milejów reprezentowana przez Wójta
adres: Milejów-Osada ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów, e-mail:
sekretariat@milejow.pl, nr tel. 81 478 76 10.
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 działania jakim jest udział
mieszkańców w konsultacjach dotyczących nadania miejscowości Milejów-Osada
statusu miasta, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
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) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

