
Załącznik  Nr 2

do uchwały  Nr 378/WR/2021

Zarządu  Powiatu  Nowotomyskiego

z dnia 7 września  2021 r.

dnia.....................  2021 roku

/miejscowość/ /data/

FORMULARZ  KONSULTACII

projektu,,Rocznego  programu  współpracy  Powiatu  Nowotomyskiego

z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  na rok  2022"

Lp.

Uwagi  do projektu  Rocznego  programu  współpracy

Uzasadnienie  zmiany
Obecny  zapis  Programu

(strona,  rozdział,  punkt)

Proponowane  brzmienie

zapisu

Opinia  o Programie  współpracy  wraz  z uzasadnieniem:

a) pozytywna,  b) raczej  pozytywna,  c) trudno  powiedzieć,  d) raczej  negatywna,

e) negatywna"  ('proszę  podkreślić  właściwą  odpowiedź)

Podmiot  zgłaszający uwagi/  i opinie

(pełna nazwa i adres/

pieczęć  organizacji  pozarządowej

adres  e-mail,  nr telefonu  kontaktowego)

(imię  i nazwisko/  podpis(-y)  osób(-y)

uprawnionej(-nych)  do składania

oświadczeń  woli w imieniu  organizacji)



KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia

27 kwietnia 2016  r. Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679, dalej  zwane  RODO, uprzejmie

informuję,  że:

1) Administratorem  Pani(a)  danych  osobowych  jest  Zarząd Powiatu  Nowotomyskiego,  z siedzibą

w Starostwie  Powiatowym  w Nowym  Tomyślu  przy ul. Poznańskiej  33, 64-300  Nowy  Tomyśl,

nr tel. kont.  6144  26 703, adres  e-mail:  sekretariat@powiatnowotomyski.pl.

2) W Starostwie  Powiatowym  w Nowym  Tomyślu  został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych  -

Pani Marlena  Galas, z którym  można  się kontaktować:  telefonicznie  pod numerem  61 44 26 705,

poprzez  e-mail:  iod@powiatnowotomyski.pl  oraz listownie  na podany  wyżej  adres.

3) Pani(a) dane osobowe  będą przetwarzane  w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego

na Administratorze,  na podstawie  art. 6 ust. I lit. c RODO, bądź wykonania  zadania  realizowanego

w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej

Administratorowi,  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r.

o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020  r. poz. 1057  z późn.  zm.).

4) W związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  w celu wskazanym  powyżej  Pani(-) dane

osobowe  mogą  być udostępnione  innym  odbiorcom,  którymi  są  przede  wszystkim  instytucje

przewidziane  przepisami  prawa  oraz  podmioty,  które  przetwarzają  Pani(-)  dane  osobowe

w imieniu  Administratora  na podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych  (tzw.  Podmioty  przetwarzające).

5) Pani(a)  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

6) Pani(a) dane osobowe  będą  przechowywane  przez okres niezbędny  do realizacji  wskazanego

powyżej  celu  przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego  wynikającego

z przepisÓw  prawa.

7) Posiada  Pani(-) prawo  żądania  dostępu  do treści swoich  danych,  prawo  ich sprostowania,

usunięcia  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo

do przenoszenia  danych,  prawo  do cofnięcia  zgody  na przetwarzanie  w dowolnym  momencie

bez wpływu  na zgodność  z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie  zgody  przed

jej cofnięciem.

8) Posiada  Pani(-) prawo  wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  jeżeli

uzna Pani(-), że przetwarzanie  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych

osobowych  z dnia  27 kwietnia  2016  r.

9) Przetwarzanie  podanych  przez  Panią(a)  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało

zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w tym  profilowaniu,  o którym  mowa  w art.  22 ust. 1

i4  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia  27 kwietnia  2016  r.

10) Podanie  przez Panią(a)  danych  osobowych  jest wymogiem  ustawowym  lub umownym  albo

warunkiem  zawarcia  umowy,  jest  Pani(-) zobowiązana/y  do  ich  podania.  Konsekwencją

niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  osiągnięcia  celów  dla  których

je gromadzimy.


