
Formularz konsultacji społecznych 

 

I.  Propozycje, opinie lub uwagi do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 

2021-2030”: 

lp. 

Obecny zapis w „Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa 
na lata 2021-2030” 

Uwagi do obecnego 
zapisu, nowe brzmienie 
zapisu lub propozycje 

dodatkowych zapisów 

Uzasadnienie zmian 

1.    

2.    

 
II   Opinia o „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030” wraz 

z uzasadnieniem: 

a) pozytywna, 

b) trudno powiedzieć, 

c) negatywna, 

᠆ proszę podkreślić wybraną odpowiedź. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz 

.................................................................................... 

Uwagi, propozycje i opinie na formularzu konsultacji zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane.  

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa 

z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) 

um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie- Urząd Miasta 

Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-00 Bełchatów – tel. 44/733 51 16. 

3. 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 adres:/umbelchatow/UM 

lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie- Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów-tel.:  44/733 

51 42.  

4. Podane dane będą przetwarzane celem analizy złożonych propozycji, uwag i opinii do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2030”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Niepodanie danych 

równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konsultacjach społecznych. 

5. Odbiorcami moich danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 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. 

7. W związku z przetwarzaniem moich danych, przysługują mi: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

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. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Podstawa prawna, art. 13 ust.1 i 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). 

 

 

                                                                                                         .………………………………. 

                                                                                                                               /podpis/ 


