
Załącznik nr 1 do zarządzenia 

Wójta Gminy Malczyce Nr 0050.3.2023 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 

miejscowości Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka - wieś 

 

 

Proponowana zmiana rodzaju miejscowości: 

Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka - wieś 

 

za  

przeciw  

 

 

Wyrażenie stanowiska następuje poprzez zaznaczenie formuły ,,za" lub ,,przeciw" znakiem "x" 

 

 

lmię i nazwisko ………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ………………………………………………………… 

 

Podpis   …………………………………………………………. 

 

 
KLAUZULAINFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1 informujemy, iż:: 

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Malczyce, reprezentujący Gminę Malczyce (adres: 55-320 Malczyce, 

ul. Traugutta 15, tel. kontaktowy: 713179223; e-mail sekretariat@malczyce.wroc.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczycących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu e-mail: k.betlejewska@cuk.pl, tel. 798 776 313. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 

Zawadka przysiółek wsi Szymanów na Zawadka - wieś. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz.40 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie 

będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający 

co najmniej 5 lat. 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały decyzjom, których 

wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  są  pozostałe  strony  postępowania,  podmioty  działające w postępowaniu na prawach 

strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym udostępniono dane na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych do przetwarzana. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem prawo do usunięcia danych 

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


