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Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030 

Formularz Konsultacji Społecznych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z niniejszego formularza przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Przechlewie 
 

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM 

Lp. 

Obecne brzmienie w projekcie diagnozy 

(część dokumentu wraz podaniem 

rozdziału, podrozdziału, nr strony) 

Proponowane brzmienie Uzasadnienie 

    

    

    

 

Propozycje uzupełnień (innych niż wymienione powyżej), zmian przedstawionego dokumentu wraz z uzasadnieniem: 

 

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM 

Lp. Uwagi Sugerowana zmiana  Uzasadnienie 

    

    

    

 

 

 

     ……………………………………….. 

czytelny podpis 

Podmiot zgłaszający propozycje Adres Nr telefonu 
Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i nazwisko osoby 

kontaktowej 

Data 

wypełnienia 

 

 

     

 



 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(NA PODSTAWIE ZGODY) 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(dalej: RODO),  informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie będzie 

przetwarzał Pani dane osobowe. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

ale nie będą profilowane. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c 

RODO w celu związanym z uczestnictwem w konsultacjach społecznych na temat dokumentu: 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przechlewo na lata 2021-2030.  

 
Odbiorcy danych: 

Kto administruje moimi danymi? 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy 

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie z siedzibą w Przechlewie przy ul. 

Szkolnej 4; 

 Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także 

o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@przechlewo.pl. 

Dlaczego moje dane są przetwarzane? 

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez 

Pana/Panią zgody. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie 

zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy. 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w 

szczególności: 

 podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe; 

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa; 

c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej 

przez Panią/Pana zgody. 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

 Ma Pani/Pan prawo do:  

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; 
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2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane; 

 wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych; 

 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 


