
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 22/2023  
z dnia 10 marca 2023 roku 

w sprawie przedłużenia przeprowadzenia konsultacji  
społecznych z mieszkańcami gminy  

Ciepielów w sprawie nadania statusu  
miasta miejscowości Ciepielów 

 

 
 
 

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CIEPIELÓW W SPRAWIE NADANIA 

MIEJSCOWOŚCI CIEPIELÓW STATUSU MIASTA 

 

CZĘŚĆ I - DANE UCZESTNIKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….…………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

Informacja: głosować może wyłącznie mieszkaniec Gminy Ciepielów mający pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

CZĘŚĆ II - GŁOSOWANIE 

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

(proszę o postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce) 

 

□ TAK    □ NIE   □ WSTRZYMUJE SIĘ 

 

CZĘŚĆ III - UWAGI 

W tym punkcie należy napisać swoje uwagi wraz z uzasadnieniem 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………… 
(data i czytelny podpis) 

 
 

UWAGA: 
Formularz można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, 27-310 
Ciepielów,  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ciepielow.pl ( decyduje data wpływu na 
skrzynkę e-mail) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie,  
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów (decyduje data wpływu do urzędu), w terminie do dnia 20 marca  2023r. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 
13 RODO. 

mailto:sekretariat@ciepielow.pl


art. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
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 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Ciepielowie jest: Wójt Gminy 
Ciepielów, ul. Czachowskiego1,27-310 Ciepielów 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w 
Ciepielowie, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Ciepielowie za pomocą adresu e-mail: ewidencja@ciepielow.pl, tel. 
483788080. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wniosek jak również w celu realizacji praw oraz 
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) i art. 5a ust,1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
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 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 przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 2. 
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak 
organom administracji samorządowej i rządowej. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną 
 
 
 

…………………………………………………… 

( podpis) 

 

 

mailto:ewidencja@ciepielow.pl

