
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI 
DO PROJEKTU UCHWAŁY 

W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI
MIASTA KIELCE 

ORAZ DIAGNOZY SŁUŻĄCEJ WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI NA TERENIE KIELC

Informacja o zgłaszającym:

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………

Adres (opcjonalnie): …………………………………………………………………….....................

Adres e-mail lub telefon kontaktowy (opcjonalnie)……………………………………………….....

LP.

CZĘŚĆ DOKUMENTU
(NR PARAGRAFU I NR
USTĘPU PROJEKTU
UCHWAŁY LUB NR

ROZDZIAŁU I STRONY
W DIAGNOZIE (…)1, DO
KTÓREGO ODNOSI SIĘ
UWAGA LUB WNIOSEK

TREŚĆ UWAGI LUB
WNIOSKU

UZASADNIENIE

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  związanych  
z  przeprowadzeniem  konsultacji  społecznych     projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce oraz Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji  na terenie  Kielc.  Jednocześnie  potwierdzam, iż  posiadam
informacje, że przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na
administratorze zgodnie z art.6 ust.  1 lit.  c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady Unii
Europejskiej z 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/W (RODO) i dopiero po upływie tego czasu może zostać zaprzestane.

1
 Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie Kielc



Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (EU)  z  dnia  27  kwietnia  2016  

o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Kielc  z  siedzibą  

w Kielcach ul. Rynek 1.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Olbratowskim może Pan/Pani uzyskać drogą

elektroniczną pod adresem: Tomasz.olbratowski@um.kielce.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  konsultacji  społecznych projektu

uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  Miasta  Kielce  oraz

Diagnozy  służącej  wyznaczeniu  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Kielc,  na

podstawie  załączonej  zgody  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO)  oraz  wypełnienia  obowiązku  ciążącego  na

administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

4) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zgodnie z

terminami archiwizacji. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.  Prezesa Urzędu Ochrony

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

………………………………………………………………………
data i podpis 


	Informacja o zgłaszającym:

