
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2021 
                                                                                           Burmistrza Gminy Wołów z dnia 03 grudnia 2021r. 

 
       

      FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI 
w ramach konsultacji społecznych 

 
 
Imię i nazwisko mieszkańca / wiek 
 
…………………………………………………. 
 
 
1. Czy jesteś za realizacją przez Gminę Wołów inwestycji pn. „Budowa Przychodni 
Specjalistycznej w Wołowie” w założeniach wynikających z Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia? 

        TAK  □                                                            NIE □ 

 
Wyrażenie opinii następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy właściwej 
odpowiedzi. Postawienie dwóch „X” albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce 
spowoduje, że głos nie zostanie wzięty pod uwagę. 
 
2. Opinie, uwagi i propozycje w zakresie objętym przedmiotem konsultacji społecznych: 
.............................................................................................................…………………. 
.............................................................................................................…………………. 
.............................................................................................................…………………. 
.............................................................................................................…………………. 
.............................................................................................................…………………. 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 
związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz opracowaniem  ich wyników. 
 
                                                                       …………………………………………….. 

                                                                         czytelny podpis mieszkańca, data 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Burmistrz Gminy Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
abi@adametronics.pl 3) dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem przez Panią/Pana formularza będą przetwarzane w celu realizacji 
zadań i obowiązków administratora danych określonych obowiązującymi przepisami, tj. dla celów związanych z przeprowadzeniem 
konsultacji społecznych oraz opracowaniem  ich wyników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 5) 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa (dane przetwarzane są do 
momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej); 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może spowodować, że zgłoszone opinie, uwagi i propozycje nie 
zostaną wzięte pod uwagę w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych. 


