
 

ANKIETA KONSULTACYJNA  

W SPRAWIE ZMIANY GRANIC 

GMINY KROŚCIENKO WYŻNE 

Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne 

polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto 

Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety? 

 JESTEM  ZA 

 JESTEM  PRZECIW 

 WSTRZYMUJĘ  SIĘ 
 

(Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku „X”) 
 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

 

 Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko 

Wyżne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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: …………………………. 

       Data: ………………………......... 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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  

- Dz. Urz. UE L Nr 119/1), informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko 

Wyżne z siedzibą w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy 

Krościenko Wyżne: odo@kroscienkowyzne.pl, tel. 134315190, kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu Gminy. Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Krościenko Wyżne określonych ustawą z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających z odrębnych ustaw. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi  

tj. rozporządzeniem 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, o ile przepisy 

szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK DO ANKIETY  

W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY KROŚCIENKO WYŻNE 

 
 


