
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 255 – 827/2022        
Zarządu Powiatu w Kraśniku 
z dnia 4 listopada 2022 r. 
 

Formularz zgłoszenia uwag 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 
Nazwa organizacji........................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................................................... 
 
Numer i nazwa ewidencji: …........................................................................................................... 
 
….................................................................................................................................................... 
 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji: 
 
….................................................................................................................................................... 
 
Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail): …................................................ 
 
….................................................................................................................................................... 

Uwagi do projektu 

1. Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały: 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

2. Uzasadnienie proponowanych zmian: 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych                                     

 Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) -  uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

 Starosta Kraśnicki  
z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 20, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e:mail: abi@powiatkrasnicki.pl, adres do 

korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, Aleja Niepodległości 20. 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu : 

 realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ustawa z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu                         

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie /Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą 

szczegółowo określa zasady, kiedy wymienione prawa przysługują/. 

7.  Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne,                       

a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

9. Ponadto informuję, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl

