Załącznik do Ogłoszenia
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Nazwa

Lp.

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OPATOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.
Numer KRS
Adres siedziby
adres e – mail
osoba do kontaktu

Część Projektu, której dotyczy uwaga/ wniosek rozdział,
ustęp, punkt, litera, numer strony, np. Zadania
priorytetowe powiatu, tabela str. 6-7

Zapis w projekcie, którego
dotyczy
uwaga/ wniosek

Treść uwagi/wniosku lub
proponowany zapis

telefon

Uzasadnienie uwagi / wniosku
lub proponowanego zapisu

1.
2.
….
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO, wskazuje się, że:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opatowski, z którym można się skontaktować korespondencyjnie na adres: ul.
Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, email: powiat@opatow.pl lub Skrytka ePUAP: /itob629a04/SkrytkaESP lub telefonicznie
tel. (15) 86 82 971
Inspektor danych
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się listownie na
osobowych
adres jak w ust. 1, elektronicznie na adres e-mail: rbednarczykrodo@interia.pl lub pod numerem telefonu: 664 728 127
Cel przetwarzania oraz Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami pozarządowymi
podstawa prawna
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
przetwarzania
Podstawa przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Okres, przez który dane
będą przechowywane

Odbiorcy danych

Przekazanie danych
poza EOG
Prawa osoby, której
dane dotyczą

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu
Informacja o
dobrowolności podania
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa (okres wskazany w ww. rozporządzeniu).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osiowych wynika z przepisu prawa.

………………………………., dnia …………………………………… 2022 r.

……………………………………………………………………………………………
Podpis/-y osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu (zgodnie z właściwym rejestrem)

POUCZENIE:
Podmiot wypełniający formularz, proszony jest o staranne i zupełne wypełnienie go, w przeciwnym wypadku nie będzie on brany pod uwagę.

