
FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu
usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na niniejszym formularzu. 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1) drogą  elektroniczną  na  adres  e-mailowy:  konsultacje@um.belchatow.pl,  wpisując  w  tytule

wiadomości  „Konsultacje  społeczne  dot.  analizy  kosztów  i  korzyści  wykorzystania  autobusów
zeroemisyjnych”

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
(liczy się data wpływu)

3) bezpośrednio  w Urzędzie  Miasta,  ul.  Kościuszki  1  –  Punkt  Obsługi  Klienta  w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 października 2018 r.

INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI /ZMIANY

Nazwa instytucji / organizacji
lub imię i nazwisko
oraz adres korespondencyjny

E-mail i telefon kontaktowy

ZGŁASZANE UWAGI / PROPOZYCJE ZMIAN

Lp.
 Część dokumentu, 

do którego odnosi się
uwaga (w tym nr

rozdziału i nr strony)

Treść uwagi/ propozycja zmian Uzasadnienie
uwagi/zmiany

1

2

3

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu  konsultacyjnym,  w  celu
przeprowadzenia konsultacji   społecznych w „Projekcie Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy
świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych”, przez Urząd Miasta Bełchatowa, ul.
Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 

Oświadczenie
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia  2016r.  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)
dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679”, zostałam/em poinformowana/y, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu konsultacyjnym projektu „Analizy kosztów i korzyści
związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobu-
sów zeroemisyjnych” jest Miasto Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za po-
średnictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na ad-
res: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-
400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 

mailto:konsultacje@um.belchatow.pl


2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Miasta  Bełchatowa  jest  możliwy  drogą  elektroniczną  
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą
na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki
1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.

3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji  społecznych, wyrażenia opinii miesz-
kańców Miasta Bełchatowa na temat projektu „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świad-
czeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych”. Podstawą prawną przetwarzania da-
nych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Podanie danych w formularzu konsultacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych, natomiast niepodanie danych w formularzu konsultacyjnym uniemożliwia wzięcia udziału w konsultacjach
społecznych.

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ponadto dane
zawarte w formularzu konsultacyjnym przekazane będą firmie International Management Services Sp. z o.o. z siedzi -
bą w Krakowie która świadczy usługę w zakresie opracowania analizy,  która będzie miała dostęp do danych w zakre-
sie: opinii, uwag, propozycji zawartych w formularzu konsultacyjnym projektu „Analizy kosztów i korzyści związanych
z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych” z wyłą-
czeniem danych osobowych osób biorących udział w konsultacji.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –  w tym prawo

do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) -  w

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia

2016/679),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), 
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679), 
6) prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  na  podstawie  (art.  21  Rozporządzenia

2016/679).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż

wynikający z 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.

8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      Data: ..............................................           …………………………………………………………………………..
  Czytelny podpis osoby

  lub przedstawiciela instytucji/organizacji


