Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.11.2022
Burmistrza Radzymina

z dnia 20 stycznia 2022 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i PROPOZYCJI
DO PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2022 ROKU.

1. Dane uczestnika konsultacji

Imię i nazwisko lub nazwa
jednostki organizacyjnej

Adres

Adres e‐mail

telefon/faks

2. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku.
Lp.

Obecny zapis w Programie
(wraz z podaniem paragrafu )

Proponowane zmiany lub propozycje
zapisów nie ujętych w Programie

Uzasadnienie

1.

2.

3.

4.

5.

Uwaga: propozycje, uwagi zgłoszone na formularzu wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 osobowych ), informujemy iż:
a) administratorem
Pani/Pana*
danych
osobowych
jest
Burmistrz
Radzymina
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin.
Dane
kontaktowe:
Urząd
Miasta
i
Gminy
Radzymin
z
siedzibą
w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@radzymin.pl
b) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia konsultacji przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radzymin w 2021 roku.
c) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa;
d) przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w
tym zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
e) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w wypadu powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
f)

Pana/Pani* dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
profilowane.

* niepotrzebne skreślić
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Burmistrza Radzymina, z siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin w celu
przeprowadzenia konsultacji przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2022 roku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.
1.

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

data

czytelny podpis

Sporządziła: Marta Jusińska-Sołowiej

