
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  9/2021  

Wójta Gminy Nadarzyn 

z dnia 3 lutego 2021 roku 

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

projektu Uchwały w sprawie przedłużenia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy 

Nadarzyn, wybranych na kadencję 2017-2021 

  

Paragraf/punkt uchwały, do którego zgłaszana jest uwaga lub opinia 

 
 

 

 

 
 

 

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu 

 

 
 

 

 
 

 

 

Uzasadnienie zmiany oraz opinia o projekcie uchwały 

 
 

 

 

 
 

 

 

Osoba zgłaszająca uwagi 

Imię i nazwisko 
osoby do kontaktu 

 

Adres zamieszkania  

Adres e-mail  

Tel.  
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO), Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl, ePUAP: 
/8420yasifl/SkrytkaESP. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Wiesław Sobczyński, adres e-mail: rodo@nadarzyn.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z przepisów prawa , 

nakładający obowiązek realizacji konkretnego zadania – art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 713, 1378). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie 
niemożliwość realizacji zadania. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.  
7. Przetwarzane dane osobowe będą pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. 
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; ograniczenia ich 
przetwarzania; usunięcia; przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych; wniesienia sprzeciwu. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym 
momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:rodo@nadarzyn.pl

