
 

 

FORMULARZ ANKIETY 

 

 
1.  
 

 
Nazwa podmiotu zgłaszającego  

lub imię i nazwisko osoby fizycznej 
 

 
 

 

2.  Przedmiot konsultacji  lokalizacja na terenie Kruszwicy masztu z flagą 
państwową w ramach projektu  

„Pod Biało-Czerwoną” 
 
Proponowana przeze mnie lokalizacja masztu z flagą państwową to: 
 (zaznaczyć X przy wybranej lokalizacji):  
 
 
         przed Urzędem Miejskim w Kruszwicy  

 
         amfiteatr w Kruszwicy  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu konsultacji 
społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 
3. Podpis uczestnika konsultacji 

 

 

 
4. Data wypełnienia formularza  

 
 
 

5. Wypełnione formularze składać można:  
 

1) listownie na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica  
2) e-mailowo na adres: kultura@kruszwica.um.gov.pl  
3) osobiście: do urny usytuowanej  przy wejściu głównym Urzędu Miejskiego w Kruszwicy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), zwane dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem mailowym: iod@kruszwica.um.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  lokalizacji na terenie Kruszwicy masztu           

z flagą państwową w ramach projektu „Pod Biało Czerwoną”. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa, do czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz 

wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy Kruszwicy. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie wszystkich wymaganych danych będzie 

skutkowało nieważnością ankiety.  

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 


