Załącznik nr 1 do
uchwały Nr 228/693/18
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE ANKIETOWE
Czy jest Pani/Pan za przyłączeniem Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego?
TAK

NIE

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Objaśnienia:
1. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „TAK” oznacza, że biorący udział
w konsultacjach jest za proponowanymi zmianami granic.
2. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „NIE” oznacza, że biorący udział
w konsultacjach jest przeciwny proponowanym zmianom granic.
3. Postawienie znaku „X” w kratce obok słowa „WSTRZYMUJĘ SIĘ ” oznacza,
że biorący udział w konsultacjach wstrzymał się od wydania opinii.
4. Postawienie znaku „X” więcej niż w jednej kratce lub niepostawienie znaku „X”
w żadnej z kratek powoduje nieważność ankiety.

Pouczenie:
Niniejsza ankieta służy przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w sprawie proponowanej
przez Gminę Wojcieszów zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego
polegającej na odłączeniu Gminy Wojcieszów od Powiatu Złotoryjskiego i przyłączeniu do
Powiatu Jeleniogórskiego.
Oddając niniejszy głos jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów przeprowadzanych konsultacji społecznych przez Powiat
Jeleniogórski.
Dane osoby biorącej udział w konsultacjach:
Imię i nazwisko ……………………………………………………..…………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
Miejscowość, data i podpis………………………………………….…………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 - RODO) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Jeleniogórski z siedzibą
w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, kod pocztowy 58-500.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych, adres e-mail: iod@jeleniogorski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w zapytaniu ankietowym będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
proponowanej przez Gminę Wojcieszów zmiany granic administracyjnych Powiatu
Jeleniogórskiego polegającej na odłączeniu Gminy Wojcieszów od Powiatu Złotoryjskiego
i przyłączeniu do Powiatu Jeleniogórskiego. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO
4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5) dane osób biorących udział w konsultacjach społecznych w powyższej sprawie
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane w okresach wskazanych przepisami
prawa, w tym przez Rozporządzenie 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 – w 6 roku będą podlegać
ekspertyzie archiwum państwowego (kat. archiwalna BE5).
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania swoich danych,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dobrowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) w stosunku do Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niezbędne dla ważności
przeprowadzonych konsultacji społecznych w powyższej sprawie.
…………………………….
(data i czytelny podpis)

