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FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni 

miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem-Nidzie” 

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na poniższym 

formularzu.  

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: umig@ruciane-nida.pl, wpisując w tytule wiadomości 

„Konsultacje społeczne – Zagospodarowanie brzegów jez. Guzianka Duża”. 

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-

220 Ruciane-Nida. 

3) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Sekretariat (pokój nr 15), Aleja 

Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida - w godzinach pracy urzędu. 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31-01-2023 r.  

INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI /ZMIANY 

Nazwa instytucji / 

organizacji 

lub imię i nazwisko 

oraz adres korespondencyjny 

 

E-mail i telefon kontaktowy 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych 

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Zagospodarowanie brzegów 

jez. Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem - 

Nidzie”  zgodnie z Ustawą RODO. 

 

ZGŁASZANE UWAGI / PROPOZYCJE ZMIAN 

Lp. Treść uwagi/ propozycja zmian Uzasadnienie uwagi/zmiany 

1. 
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2. 

  

3. 

  

 

Data: …………………………                                                                   ………………………………………………………………… 

Czytelny podpis lub przedstawiciela 

instytucji/organizacji 

 

 

 

Klauzula Informacyjna  

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane–Nida, 

Wczasów 4,  12-220 Ruciane-Nida, tel. 87 425 44 30.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartosz Moroz. 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@ruciane-nida.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

mailto:iodo@ruciane-nida.pl
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• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


