Załącznik Nr 2 do z_arządzenia Nr SS.:Sł.iOZ l
Wójta Crniny

Wiązowlla

zdrlia28 kwietnia 202l

,

r.

FORMUL^RZ KONSULTACYJNY

Projcktu diagnozY Potrzcb i potcncjału społecznościloka!ne.j w zakresie usług społecznych gminy
Wiązowna
tJwagi do pro.|cktu:

.......:.............,...,...
.

Proponowany zapis:

Uwaga!
OPinie, wnioski iuwagi nlożna zgłaszac do dnia 12.05.202l r. do godz. l6.00 do Gminnego ośrodka
PomocY SPołecznej w Wiązownie, Radiówek 25, parter, do Urzędu Gminy Wiązowna, ul. l.ubelska
59 w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłac za pośrednictwem poczty elektrorricznej na adrcs
gaP§@-Wa,hqqe.Pl (decYduje data wpływu). tbrmularze wypelnione anonilnowrl ora7_ prze<a7_ane po
te.;
dacie nie będą rozpatrywane.

[mię i nazwisko, rniejsce zalnieszkania (nazwa miejscowości)
(podpis nrieszkańca)
lnformacje:

Zgodnie zart.13 ian. l4Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego iRady (UE) 20l6/679 zdnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzanieln danycłl osobowych i w

sPrawie swobodnego plzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogóllle rozporządzenie

o ochrorlie danych) irlforlnLrję. że:

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pcmocy Społecznej
w Wiązownie, Radiówek 25,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

-

daneosobowe@gops-wiazowna.pl,

3)Pani/Pana dane osobowę przetwarzane będą wcelu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat
projektu diagnozy potrzeb i potencjału społecznościloka|nej w zakresie usług społecznych grniny
Wiązowna.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie administrator.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia konsultac.ii,
6) posiada Pani/Pan prawo do treściswoich danych oraz prawo

ich sprostowania,, usuni.;cia. ograniczenia
przetwarzania. pl,awo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. prarvo dó cofnięcia zgody
w dowolnyrn tnonrencie bez wpływu na zgodnośćz praweln y:rzetŃarz,ania. którcgo dokojlarro na podstarvic
zgody przcd jej colhięcicln.
,
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7) ma Pani/Pan Prawo do wniesienia skargi clo organu nadzorczego

,

gdy uztla pani/pan. iż przetwarzanic
danYch osobowYch Parri/Pana dotyczących narusza przepisy ochrJnnyih-danych
osobowych.

8) Podanie PrzezPanilPana danYch osobowyń j.est warunki
ern rozpatrzenia zgłoszonych uwag w forlrlularzu

konsultacyjnym zgodnie_z Uclrwałą Rady Gminy Wiązowna Nr qł.xtv.z0l5
z dnia 25 sierpnia 20l5 r,
zasad i trYbu PrzeProwadzania konsultacji społeóznyc-h z mieszkańcami
Gminy Wiązowna.

r.vs,

(podpis rnieszkańca)

oświadczcnic:
WYrazanl zgodę na Przetwarzanie nloich clanych osobowych zawartych
w formular.zu kclnsultacy.inynl
na PotrzebY Prz,eProw,adzenia konsultacji, zgodnie zRozpol:ządzenieln
Parlalncntu [luropcjskicgo iiłoay

(LJE) 20l6/679 z dnia

27 kwietnia 2Ol6 r. w sprawie ochrony osób lizycztlych w związku
ZPrzetwarzaniern danYch osobowYch i w sprawie swobodnego przepływu
takich dan1 ci ora. uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporząd,zenie o ochronie dan!ch).
:

(podpis
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