
 

 
 

FORMULARZ KONSULTACYJNY  
 
 

projektu  

Strategia Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 
 

 

 

 

DANE ZGŁASZAJACEGO 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa Instytucji  

Adres korespondencyjny  

E-mail  

Telefon  

 

  



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
- klauzula informacyjna RODO dotycząca konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), 
w związku z prowadzeniem prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 informujemy, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztynek reprezentowana 

przez Burmistrza Olsztynka, z siedzibą w Olsztynku, adres email: ratusz@olsztynek.pl 
(zwana dalej: Administratorem) 

 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą XXX-285/2021 Rady 
Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 
2022-2030. 

 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030. 

 
4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, mającej siedzibę przy Placu Gen. Józefa 
Bema 3, 10-516 Olsztyn (zwanej dalej: Spółką) 

 
5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawie 

ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mai: 
inspektor@cbi24.pl 
 

6. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych 
osobowych można kontaktować się pod adresem e-mai:  iod@wmarr.olsztyn.pl 

 
7. Dostęp do danych będą posiadali pracownicy Urzędu Gminy Olsztynek zaangażowani 

w proces opracowania strategii rozwoju oraz osoby i podmioty współpracujące 
z Administratorem danych na podstawie stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty 
wnioskujące na podstawie przepisów prawa. 

 
8. Dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą być udostępniane 

także uprawnionym podmiotom i instytucjom. 
 



9. Ponadto moje dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez 
podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie 
prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, 
serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz 
niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję lub 
inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania 
zadań Spółki). 

 
10. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 

wynikający  
z przepisów ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
 

11. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo 
do  ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio 
w art. 17-22 RODO. 
 

12. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

 
14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także 

profilowane. 

 
 

………………………………...                                                                            ……………………………………………. 
Miejscowość, data       Czytelny podpis 

 
 

 

 

  



OPINIE I UWAGI 
 

do projektu Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030 
 

 

   
do Załącznika nr 1 Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Olsztynek 

 

 
 

Nazwa instytucji 
/ 

Imię nazwisko 

 
Lp. 

 

Część dokumentu  
do którego odnosi się 
uwaga (sekcja/strona) 

Zapis w projekcie Strategii,  
do którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi 
+ 

ewentualna propozycja 

Zwięzłe 
uzasadnienie uwagi 

 
1.   

   

2.   
   

3.   
   

Czytelny podpis  

Nazwa instytucji 
/ 

Imię nazwisko 

 
Lp. 

 

Część dokumentu  
do którego odnosi się 
uwaga (sekcja/strona) 

Zapis w projekcie dokumentu,  
do którego zgłaszana jest uwaga 

Treść uwagi 
+ 

ewentualna propozycja 

Zwięzłe 
uzasadnienie uwagi 

 
1.   

   

2.   
   

3.   
   

Czytelny podpis  



 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać: 

• drogą elektroniczną na adres: m.majewska@wmarr.olsztyn.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”); 

• drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac. Gen Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn 
(z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030””, decyduje data wpływu); 

 
Opinie i uwagi z datą wpływu po 31.12.2021 r., jak również niepodpisane nie będą rozpatrywane. 
 


