
Załącznik do uchwały XXXVI/310/23 

Rady Gminy Łomazy  

z dnia 16 lutego 2023 r. 

 

Ankieta konsultacyjna 

w sprawie nadania miejscowości Łomazy statusu miasta 

  

Niniejsze konsultacje mają na celu poznanie przez władze Gminy Łomazy 

stanowiska mieszkańców Gminy odnośnie nadania miejscowości Łomazy 

statusu miasta 

  

Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta? 

  

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ 

      

Proszę postawić znak X w odpowiedniej kratce. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

  

 

           Podpis …………………………………...…………… 

 

Wypełnioną ankietę można złożyć: 

1) w Urzędzie Gminy Łomazy, ul Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy 

2) wysłać w formie skanu na adres: ug@lomazy.pl 

3) u sołtysów poszczególnych sołectw. 



 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Łomazy reprezentowany przez Wójta 

Gminy, 21-532 Łomazy, Plac Jagielloński 27, ug@lomazy.pl, tel.: 83 341 70 03. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: iod@lomazy.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu pozyskania od Państwa opinii w związku 

z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) i będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 

4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

• w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do usunięcia danych; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 
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