
 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2023-2026  

z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030". 
 

1. 
Nazwa podmiotu zgłaszającego 

uwagi i opinie: 

 

2. 

Dane teleadresowe podmiotu 

(adres korespondencyjny, telefon, 

e-mail): 

 

3. Adres siedziby podmiotu:   

4. 

Podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu/osoby  

(imię i nazwisko): 

 

5. Data wypełnienia formularza:  

 

 

Lp. 

Stan zapisu w projekcie 

Programu wraz z nr 

paragrafu i punktu 

Sugerowana zmiana 

(konkretny sugerowany 

zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie 

    

    

    

    

 

 

 

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

              Miejscowość, data                                         Czytelny podpis  



Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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), dalej RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczucina, Gmina Szczucin, 

ul. Wolności 3 , 33-230 Szczucin ; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: i od @ umigszczucin.pl, tel. 14 643 62 78, a także 

pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, 

z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”;  

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi ; 

4) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego; 

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa, umów zawartych przez Administratora w celu realizacji zadania bądź stosownie do 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 

będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin 

w szczególności z 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, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji; 

7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody); 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

10) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy 

Szczucin, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
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