
Załącznik Nr 25 

do Zarządzenia Nr 415/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 12 października 2022 r. 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

do składania uwag i opinii  

 

do projektu uchwały w sprawie nadania  Statutu Sołectwa/Osiedla ………………………… 

 

Lp. 

Część dokumentu, do której 

odnosi się opinia/uwaga 

(rozdział, fragment, strona) 

Treść opinii/uwagi Uzasadnienie 

    

    

    

    

 

Dane uczestnika konsultacji: 

 

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Telefon/e-mail 
 

        

 

…………………………………………………….. 

                          data, czytelny podpis 

 

Uwaga:  

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi i opinie należy składać  w terminie od  

14.10.2022 r. do 21.10.2022 r.:  

1. elektronicznie na adres: urzad@pilica.pl; 

2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica; 

3. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica, w godzinach 

pracy Urzędu. 

 

 

mailto:urzad@pilica.pl


Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych  

w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektów uchwał  

w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pilica. 

                                                                         

…………………………………….. 

                                                                                      data i czytelny podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), w związku z prowadzeniem działań konsultacyjnych 

projektów uchwał w sprawie nadania  statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pilica, informujemy, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, reprezentujący 

Miasto i Gminę Pilica, z siedzibą w Pilicy, 42-436 Pilica ul. Żarnowiecka 46a, adres email: 

urzad@pilica.pl, tel. 33 673 51 04. 

2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, przesyłając e-mail na adres: iodo@pilica.pl  lub telefonicznie 32 673 51 04. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych projektów 

uchwał w sprawie nadania  statutów jednostek pomocniczych Gminy Pilica, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna  

z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych. 

5. Dostęp do danych będą posiadali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pilica zaangażowani w proces 

opracowania statutów jednostek pomocniczych Gminy Pilica.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający  

z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują 

Pani/Panu  następujące prawa:  

• prawo dostępu do treści swoich danych,  

• prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

• prawo do usunięcia danych,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania,  

• prawo do przenoszenia danych,  

• prawo wniesienia sprzeciwu.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane. 
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