
Załącznik do Zarządzenia nr 45/2021 
Wójta Gminy Budzów  

z dnia 9 września 2021 r 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

Przedmiot konsultacji: 

Ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej części wsi Budzów 

Informacja o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Adres do korespondencji:……………………….………… 

Tel./ fax:…………………………………………….………... 

Nazwa instytucji (jeżeli dotyczy) ……………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach konsultacji społecznych. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem /am się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony osób 

fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (klauzula dostępna na kolejnej stronie)  

Czy jest Pan/Pani za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej 

część wsi Budzów 

 

 TAK 

 

    NIE 
 

  WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU 

Informacja: 

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy właściwej 

odpowiedzi. Postawienie dwóch znaków „x” albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce 

powoduje nieważność głosu. 

Ankietę należy przesłać:  

w wersji elektronicznej na adres: gmina@budzow.pl 

- złożyć do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy  

 ………………………………… 

 Data oraz czytelny podpis 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Budzów  z siedzibą 34-211 Budzów 445. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po 

adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl  lub pisemnie na adres urzędu. 

3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 217 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257) w celu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych 

4. Zakres danych ograniczony jest do przeprowadzenia konsultacji.  

5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub do państw trzecich. 

6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa 

powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności 

urzędowych. 

9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


