
FORMULARZ KONSULTACYJNY

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
„Niedźwiada-Kolonia – części wsi Niedźwiada” na „Niedźwiada-Kolonia - wieś”

Informacja o składającym (wypełnienie obowiązkowe):

Imię i nazwisko……………………………………………..

Adres zamieszkania…………………………………………

Treść wniosku Proszę postawić znak X
 przy wybranej odpowiedzi

Uzasadnienie
(dobrowolne)

Jestem za zmianą rodzaju
urzędowej nazwy miejscowości
„Niedźwiada-Kolonia – część

wsi Niedźwiada” na
„Niedźwiada-Kolonia- wieś”

Jestem przeciwko zmianie
rodzaju urzędowej nazwy

miejscowości „Niedźwiada-
Kolonia – część wsi

Niedźwiada” na „Niedźwiada-
Kolonia- wieś”

Formularz należy:
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Niedźwiadzie,
- przesłać pocztą na adres: Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,
- przesłać skan na adres mailowy poczta@niedzwiada.pl,
- dostarczyć sołtysowi Niedźwiady -Kolonii.

…….……………………………
            (data i podpis)

mailto:poczta@niedzwiada.pl


Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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
(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niedźwiada reprezentowana przez
Wójta,  adres  siedziby:  Niedźwiada-Kolonia  43,  21-104  Niedźwiada,  dane  kontaktowe:  tel.
818512878, e-mail: poczta@niedzwiada.pl
2.  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  w związku
z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.),   ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1443) oraz  Uchwałą  nr  XLIV/286/23 RADY GMINY
NIEDŹWIADA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami  dotyczących  zniesienia  nazwy  urzędowej  „Niedźwiada-Kolonia  –  część  wsi
Niedźwiada” na „Niedźwiada-Kolonia – wieś”, w  celu przeprowadzenia  konsultacji  społecznych
dotyczących  zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Niedźwiada-Kolonia – części wsi
Niedźwiada” na „Niedźwiada-Kolonia – wieś”
4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa  w  pkt.  3  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.
5.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. W związku z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych,  przysługują  Państwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2,

00-193 Warszawa),  w sytuacji,  gdy uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkiem  ustawowym  a  ich  niepodanie  uniemożliwi
realizację celów wynikających z pkt.3.
9. Państwa dane  osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora,
mającym  dostęp  do  danych  osobowych  i  przetwarzającym  je  wyłącznie  na  polecenie
Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych,  tj.  operatorom  pocztowym,  dostawcom  systemów
informatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi serwisu systemów informatycznych a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

……………………………….
        data i podpis
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