
ZARZ ĄDZENIE NR l87 l20l9
BURMISTMA WASILKOWA

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie konsultacji w §ołectwie WoroszyĘ

Na podstawie art.30ust. 1ustawy zdnia 8marca l990r. osamorządzie gminnym (tj. Dz.lJ. z20l9r,
poz. 506 zpóźn. zm,) oraz UchwĄ Nr XXXI/250/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 marca 2017 r,
w sprałvie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków, zarządzasię, co następuje :

§ 1. 1.Przeprowadzió konsultacje zmieszkańcami Sołectwa Woroszyły wsprawie projektów statutów
Sołectw WoroszyĘ i Katrynka.

2. ProjeĘ statutów będą udostępnione w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Wasilkowie i u SołĘsa Sołectwa WoroszyĘ.

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 6 grudnia 2019 r. do l6 grudnia20l9 r.

§ 3. Mieszkańcy mogą zg}aszać uwagi i propozycje zmian do projektów statutów Sołectwa WoroszyĘ
i Sołectwa Katrynka na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym zńącznik do zarządzenia.

§ 4. Formularzbędzie dostępny w okresię konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, u Sołtysa Sołectwa WoroszyĘ.

§ 5. Wypełniony formularz można złożyó u SoĘsa Sołectwa Woroszyły lub w lJrzędzie Miejskim
w Wasilkowie ul. Białostocka7, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 16 grudnia2019 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania,
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ZałącznikNr 1 do zarządzeniaNr 18'll20l9

Burmistrza wasilkowa

zdnia5 grudnia 2019 r,

Załącznik do zarządzenia Nr 18712019
Burmistrza wasilkowa
z dnia 5 grudnia 2019 r.

Ankieta / Konsultacie w sprawie statutów Sołectw Woroszyły i Katrynka
Pozytywnie opiniuję projekt statutu sołectwa \iloroszyły

Tak t.] Nie

Pozytywnie opiniuję projekt statutu sołectwa Katrynka

Tak

(proszę zakreślić odpowiedź)

Nazwisko

Nie

Imię / Imiona

Miej scowość zamięszkania

Czytelny podpis:

dzień |miesiqc l

Mieszkańcy mogą składać wypełnione ankiety u Sołtysa Sołectwa Woroszyły lub w Urzędzie Miejskim
w Wasilkowię, ul, Białostocka 7 w telminie od 06.12.2019 r. do 16.I2.2019r.

Uwagi i propozycje znrian do statuttl.

W przypadku większej ilości zmian pfoszę dołączyć je na dodatkowej kartce.

Paragraf
statutu

Proponowanę brzmienie
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,Klauzula lntóI.Ęacyina dotycząca przetwarzania danych osobotłny,
TOZSAMOSC ADMINISTRATORA Adminish,atorem Palistwa danl,ch trsobowych jest Grnina Wasilkólv (Urząd

Miejski) z siedzibą w Wasilkorvie przy uL Bialostockiej 7. l6-0l0 WasiIkórv,
zwany dalej adnl inistratorenl,

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z arlministratorell można się skontaktorvac 1lo1lrzez adres e-nlail.

kancelaria @ wasilkow,pl lub pisenlnie na adres siedziby
adnrinistratora,

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH Aclnrinistrator wynlaczyI Inspektora ochrony Danyoh z któryln tnożna się

skontaktowac poprzez aclres e_mail; iod @ wasilkOw,pl Z inspektolem
ochrony danych lnożna się kontaktowac rve rvszystkich sprar.vaclr clotyczących
przel\,ł a|7.ania danych osobowych.

CELE PRZEI,WARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane będą przelwarzane rłryłąoznie w ce|u przeprorvadzenia ankiet i konsultac.ii dla
mieszkaticórv solectw Woroszyły i Katrynka, Pani/Pana dane osoborve
przetwarzane będą na pocistawie zgody zgodnie z art, 6 ust l lit. a, rozporządzenia
Pallamentu EuIopejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia ż7 kwietnia 2016 r,
(IroDo),

ODBIORCY DANYCH LUB KA,I,EGORIE oDB]oRCoW Odbiot,cą Paristwa danych osoborłych jest Aclrninistrattlr, a podnliotenl
przetrvarza jącynl soltys Sołectwa WoroszVlv

OKRES PRZECHOW\I/VANIA DANYCH Okres przetwarzania l)aństwa danl,c6 orobn-ch jest uzależniony od celu w.jakim
dane są przetwarzanc, Okres przez który Państwa clarre osobowe będą
przecholł,ywanejest obliczany rv oparciu o następr,ljące kryteria:
a, przepisy prarva, które obligują administratora do przetrvarzania danycl,t przez
określony czas, u, tym do celów stafystyoznyclr i archiwizacl,jnych,
b, okres na 1aki zostala udzielona zgoda,

PRAWO PODMIOTOW DANYCH Posiadają Państwo pfawo dostępu do n-eści swoich clanych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniozenia przet\\,arzania. prawo do przenoszenia
danych, prau,o do cofhięcia zgody \\, dowolnyln ntolrlellcie bez wplywu na
zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na poclstarvie zgody przecl jej
cof rrięciem.
Osoba, której dane dotyczą, n]a pra\\() rł, dorvolnyll tnonlencie \\,nieść sprzeci\\, -
zprzyc4lll zrviązanyr:h z je,jszczególttąsytuacją-wobec przetwarzania.jej danych
osobowyclr,

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DI]CYZJI Państrł,a dane nie bętlą przetwarzane w sposób Zautol]ralyzowany, co ozllacza, że
żadne clecyzje rływolu.jące wobec Patistwa skutki prawne lub w podobn1, sposób
na Państwa istotrric rvpłyrvające nie będą o1larte rlyłącznie lra autolnaĘ,cznym
przetwal,zaniu danych osobołrrych l nie wiążą się z taką autonlat},cznie
po<lejnrowaną <lecyzją, Parlstwa <lane będą profilowane z,go<!l.ńe z oclpowiedzianli
udzie|onymi w ankiecie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYC|I ZA
GRANICĘ

Adlninistrator nie zamięrza przekazrywać l)aństrva danych za granicę, <lo państlva
trzeciegolorganiz,ac.ii międzyna1,odowe.i, chyba, że przcpisy umów
rniqdzyllarodowl,ch stanotvią lnaczci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Milą Pańs§vo prawo wniesienia skargi clo Prezesa tJrzęclu Ochrony Danych
osobor,rrych 1 https;//uodo .gov.p|lpllplkontakt ) gdy uznalą państwo, iż
przetlvarzanie danych osoborłrych Państwa dotyczących nartlsza przepisy ogólnego

_p!ppl?E!Z9!rrą! ry]rlonie danl,gfi osobow1,oh z dnia 27 krvietrria 20 l ó r,

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCtI

Podanie przez Pana/Panią danl,ch ostrborłych jest dobrolvolne, Jeśli chcą Paristwo
wziąć tldzial w konsultacjach i ankietach dotyczących sołectrva Woroszyly i
I(atIynka zoborviązani są Państrvo do podania wszystkich danych rłl,rrlaganych w
fbrnlularzu, lącznie z prarvidłor.r,ynl nllll]ercn.] telefbnu sieci kolnórkowe_j. którego
są Państwo wlaścicielenl, Konsekrł,encją niepodania danl,ch osoborł),ch bęrlzie
odrzucetlie alrkiet), kotlstlltccyIne|,
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