FORMULARZ KONSULTACYJNY
dotyczący projektu Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku

Podmiot zgłaszający uwagę, opinię

Imię i nazwisko
Nazwa instytucji

Numer telefonu

Adres e-mail

Data wypełnienia

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM
Zapis w projekcie
Dokument, do
dokumentu, do którego
którego zgłaszana
zgłaszane są uwagi
L.p.
jest uwaga
wraz z podaniem
(projekt Strategii/
numeru rozdziału i
załącznik)
numeru strony

Treść uwagi/opinii oraz proponowane nowe
brzmienie zapisu

Uzasadnienie proponowanej uwagi/opinii

1.

2.
UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Inne uwagi do projektu Strategii rozwoju Miasta Puławy do 2030 roku
L.p.

Uwagi

Sugerowana zmiana

Uzasadnienie

1.
2.

Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2021r. :
a. drogą elektroniczną na adres: projekty@um.pulawy.pl
b. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy lub wysłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Szanowni Państwo,
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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą w Puławach, Urząd Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze,
b) realizacji zawartych umów,
c) w pozostałych wypadkach Państwa dane są przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej
b) podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych w zakresie i w celach wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Puławy przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Prezydent Miasta Puławy.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiadają Państwo 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 (w sytuacji gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotyczą; na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za
każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
Państwa dane mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą profilowane.
Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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