
 
 

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr V/120/2020  

Wójta Gminy Frysztak 
z dnia 23 stycznia 2020 roku 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do dokumentu 

„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 – 2029” 

 

1. Informacje o zgłaszającym 

Imię i Nazwisko  

Instytucja (jeśli dotyczy)  

Adres do korespondencji (e-mail)  

2.  Uwagi 

Lp. 

Część dokumentu do którego 

odnosi się uwaga 

(rozdział/strona/punkt) 

Obecny zapis Propozycja zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne 

jest wypełnienie punktu 1. Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

poczta@gops.frysztak.pl  temat:  uwagi do Strategii lub dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak. 

 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 dalej RODO) informuję się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku, ul. Ks. Wojciecha 
Blajera 20, 38-130 Frysztak, tel. (17) 277-29-25, fax (17) 277-79-20, e-mail: poczta@gops.frysztak.pl   

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty 
elektronicznej na adres iod@ug.frysztak.pl lub pisemnie na powyższy adres.  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 
6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty z 
którymi zwarto umowy powierzenia danych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje nie 
rozpatrzeniem zgłoszonych uwag.   

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

mailto:poczta@gops.frysztak.pl

