
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2021 

Wójta Gminy Karczmiska  

z dnia 19 listopada 2021 r. 

 

ANKIETA  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Słotwiny oraz 

Słotwiny-Czerwone Łąki dotyczących zniesienia urzędowej  nazwy części miejscowości 

Słotwiny-Czerwone Łąki i nadanie nazwy miejscowości Czerwone Łąki 

 
Imię i nazwisko:  

 

Adres zamieszkania:   

 

PYTANIE NR 1:  

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej  nazwy miejscowości „Słotwiny-Czerwone 

Łąki”? (W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę odpowiedzieć na pytanie 

nr 2.) 

 TAK 

 

 NIE 

 

PYTANIE NR 2: 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem dotychczasowej miejscowości Słotwiny-Czerwone Łąki 

urzędowej nazwy „Czerwone Łąki”? 

 
 

 TAK 

 

 NIE 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Opinie i komentarze  
 

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

                 Data                                                                                  Podpis  
 



KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Urząd Gminy 

Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach Pierwszych ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska  w zakresie 

danych zawartych w formularzu konsultacji społecznych 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail iod@dataaudit.pl. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem  

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

5. Mam prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych 

i organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych zgodnie z Uchwałą NR V/28/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 24 marca 

2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.1351)  ). 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 
 


