
                Załącznik Nr 3  
          do Zarządzenia Nr 40/2023 
          Prezydenta Miasta Skierniewice  
          z dnia 20 lutego 2023  r. 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

do projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice na lata 2023-2025” 

Informacja o zgłaszającym: 

1 Wyrażam opinię jako: 
□ osoba prywatna 

□ osoba reprezentująca instytucję/organizację 

2 
Imię i Nazwisko: 

Nazwa instytucji/organizacji (jeśli dotyczy): 

 

 

Opinie, uwagi lub propozycje  zgłoszone do w/w dokumentu: 

Lp. 
Zapis w dokumencie, do którego zgłaszane są opinie, uwagi 

 lub propozycje   
(wraz z podaniem rozdziału i numeru strony) 

Treść opinii, uwagi lub propozycji   Uzasadnienie 

    

    

 

 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Z uwagi na fakt, że wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, administrator zobowiązany jest do przekazania poniżej wskazanych 
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z którym można się 
skontaktować: 

 telefonicznie -  46 880 95 25;  

 pisemnie - sekretariat@moprskierniewice.pl; 

 osobiście lub pisemnie – 96-100 Skierniewice, al. Niepodległości 4. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Związku z  przetwarzaniem danych osobowych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl.  
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice. Dane osobowe będą przetwarzane 
tylko na podstawie zgody, wyrażonej wypełnieniem formularza. 
WYMOGI I KONSEKWENCJE 
Podanie danych osobowych jest dobrowolnie i nie jest obarczone żadnymi skutkami prawnymi.  
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
Wszelkie dane osobowe pobierane są od osoby fizycznej, której dane dotyczą. 
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 
Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach: 

a. Upoważnieni pracownicy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w celach zwianych ze świadczoną usługą. 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania niniejszego oświadczenia. Jeżeli oświadczenie nie zostanie wycofane to dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z instrukcjami 
archiwalnymi.  
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 
1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

a. Wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie; 
b. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  
c. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne; 
d. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 
e. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 
f. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 
g. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;  
h. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 
i. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

2. Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 
3. W ciągu 30 dni od złożenia żądania  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.   

 

 

mailto:iod@bodo24.pl

