
FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 

Wypełniony Formularz konsultacyjny, zawierający uwagi i opinie do projektu Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na 2022 rok należy przekazać w terminie do dnia 23 listopada 2021r.: 

• drogą elektroniczną na adres: umig@kolonowskie.pl 

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty 

decyduje data wpływu pisma) 

• lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu 

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu. W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na 

kopercie należy dopisać: Konsultacje społeczne projektu Gminnego programu profilaktyki                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 
 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                 OSOBA FIZYCZNA          INSTYTUCJA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA INSTYTUCJI (jeśli dotyczy)  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

E-MAIL  

TELEFON   

LP. 

CZĘŚĆ PROJEKTU, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA/OPINIA 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

ZAPIS W PROJEKCIE, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA/OPINIA 

TREŚĆ 

UWAGI/OPINII LUB 

ZAPROPONOWANY 

ZAPIS 

UZASADNIENIE UWAGI/OPINII LUB  

ZAPROPONOWANEGO ZAPISU 
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FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu dla potrzeb konsultacji społecznych projektu Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn. zm.) 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez 

Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-

mail: umig@kolonowskie.pl,  

2) Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-

mail: iod@kolonowskie.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2022 rok - przetwarzanie następuje stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

4) Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  będziemy korzystać przez 

czas niezbędny do jego realizacji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi 

przechowywać dane, m.in. ze względów podatkowych i archiwalnych (stosownie do czasu określonego w JRWA),  

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów 

informatycznych i usług IT, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii 

oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 

konsultacjach. 
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