
 Załącznik nr 1 

 do ZARZĄDZENIA NR 109/2022 

 WÓJTA GMINY PABIANICE 
 z dnia 21.07.2022 r. 

 
 

 

 

………………………………………………….. 

/Imię i nazwisko / 

 

…………………………………………………… 

/Adres zamieszkania/ 

 

………………………………………………….. 

/Pesel/ 

 

 

Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami na 

terenie sołectwa Okołowice w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice 
 

 

 

Czy Pan /Pani  opiniuje pozytywnie projekt statutu sołectwa Okołowice  
 

 

                -  TAK  

 

               -   NIE  

 

               -  WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

 

………………….. 

/podpis/ 

 

 

 

 

Świadoma /świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

niniejszym oświadczam, że wszystkie  informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

Proszę postawić znak X  odpowiednio przy zajętym stanowisku w powyższej 

sprawie. 

 

Postawienie znaku X  przy dwóch lub trzech stanowiskach lub nie postawienie 

znaku X przy żadnym ze stanowisk, spowoduje nieważność głosu. 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE RODO 

 

W związku z realizacją wymogów 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 "RODO") informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 

wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Pabianic z siedzibą w Pabianicach  

przy ul. Torowej 21, 95-200 Pabianice; 

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować  

się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres:wojt@pabianice.gmina.pl  

lub pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 

21, 95-200 Pabianice; 

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu  realizacji Zarządzenia nr 96/2021 Wójta Gminy Pabianice  

z dnia 22 września 2021 r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania 

nazw siedmiu ulicom w miejscowości Rydzyny, tj. drodze powiatowej 3309E, 3310E tzw. Rydzyny 

Długie, drodze powiatowej 3310E tzw. Rydzyny Górne, drodze gminnej nr 108280E tzw. Rydzyny 

Dolne, drodze na tzw. Potaźni, drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze 

oznaczonej dz. ewid. 61/2 , w związku z art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” tj. w ramach wypełniania obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze; 

4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pabianice 

przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Pabianice; 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo  

do przenoszenia danych; 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; 

8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

         

 

 

 

………………………………………… 

                ( podpis) 

 

 

 

 
 


