
Załącznik  

do Zarządzenia nr 0050/231/2021 

Wójta Gminy Krupski Młyn  

z dnia 3 grudnia 2021 roku 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości  

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ WSI POTĘPA” na „ODMUCHÓW – WIEŚ” 

 

 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

 

Treść wniosku Proszę postawić znak X przy 

wybranej odpowiedzi 

Uzasadnienie 

(dobrowolnie)  

Jestem za zmianą rodzaju 

urzędowej nazwy 

miejscowości 

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ 

WSI POTĘPA” na 

„ODMUCHÓW– WIEŚ” 

  

  

Jestem przeciwko zmianie 

rodzaju urzędowej nazwy 

miejscowości 

„ODMUCHÓW – CZĘŚĆ 

WSI POTĘPA” na 

„ODMUCHÓW – WIEŚ” 

 

  

  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formularzu konsultacyjnym dla 

potrzeb związanych z opracowaniem wyników konsultacji społecznych, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

 

 

 

 

………………………………………………….. 

data i podpis 



 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn z siedzibą 

w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie,  42-693, ul. Krasickiego 9, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – gwozdz@krupskimlyn.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji 

zlecenia, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania 

przewarzania w celach planowania biznesowego), 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl

