
Prosimy o podpisanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych na odwrocie 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta 

 

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Inowłódz stanowiska 

mieszkańców odnośnie nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. 

 

Wyniki konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Inowłódz w sprawie 

nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. 

 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie: 

 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem miejscowości Inowłódz statusu miasta? 

 

Proszę postawić znak „X” w odpowiedniej kratce, zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

 

 

Jestem za 

 

 

Jestem przeciw 

 

Wstrzymuję się 

 

 

 

 

  

 

Imię i nazwisko Jan Kowalski 

Adres zamieszkania 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2 

Podpis wypełniającego PODPIS WŁASNORĘCZNY 

Data wypełnienia ankiety 20.02.2023 r. 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć we terminie do dnia 13 marca 2023 r. w jednym z poniżej wskazanych 

sposobów: 

1) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku: 

• Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, 

• Gminnego Centrum Kultury – Zamek, ul. Zamkowa 7 w Inowłodzu, 

• Świetlicy Wiejskiej w Brzustowie, 

• Świetlicy Wiejskiej w Konewce, 

• Świetlicy Wiejskiej w Królowej Woli, 

• Świetlicy Wiejskiej w Liciążnej, 

• Świetlicy Wiejskiej w Spale, ul. Piłsudskiego 9, 

2) przesłać na adres: Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, 

3) przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres email: gmina@inowlodz.pl. 

Należy dokonać wyboru stawiając znak „X” tylko w jeden kratce 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości 

Inowłódz statusu miasta 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

Wójt Gminy informuje, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu, 

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2. Z Administratorem można się kontaktować listownie: 97-215 

Inowłódz, ul. Spalska 2, przez adres e-mailowy: gmina@inowlodz.pl oraz telefonicznie pod 

numerem: 44 710 12 33. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych może się 

Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 44 710 12 34 lub pod adresem e-mail: 

iod@inowlodz.pl. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku art. 4 

ust. 1 pkt 2, art. 4a ust.1, art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym 

celem przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Inowłódz 

statusu miasta. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym 

w proces nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),  

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO).  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych dotyczących nadania 

miejscowości Inowłódz statusu miasta.  

10. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

Oświadczam, że zapoznałem się powyższą klauzula informacyjną, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania.  

 

 

              …………………………………………  
                                                                                                                                      podpis  

PODPIS WŁASNORĘCZNY 


