
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/21 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 13 stycznia 2020 r. 

 

Formularz zgłaszania uwag 

do projektów zmian Statutów dzielnic  

w ramach konsultacji społecznych prowadzonych na podstawie  

Uchwały Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 roku  

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 

Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 

od 25 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 r. Formularz można także przesłać na adres Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 

lutego 2021 r 

Część I. Obowiązkowe dane osobowe 

imię i nazwisko: 

adres zamieszkania:  

adres e-mail lub telefon: 

[    ]  Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gdańska.  

[  ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie 

na potrzeby konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic organizowanych przez 

Urząd Miejski w Gdańsku.  

W miejscu właściwym, zaznacz X. 

Dla sprawnego procedowania wypełnij elektronicznie, wydrukuj i złóż w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub prześlij pocztą na powyższy adres  

lub zapisz w formacie Word 97-2003 i złóż drogą elektroniczną na adres e-mail 

konsultacje@gdansk.gda.pl 

Część II. Zgłaszane uwagi 

Zgłaszam uwagi dotyczące projektu zmian Statutu dzielnicy:…………………… 

W przypadku większej liczby uwag, proszę dodać wiersze. 

Lp. 

Uwagi 

dotyczą 

paragrafu: 

Treść uwagi Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



7.     

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

a) wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 

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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

b) art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 t.j.). 

2. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Gdańska 

- adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 

- e-mail:  konsultacje@gdansk.gda.pl       

- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UMGDA/SkrytkaESP, 

- tel .+ 48 58 323 65 75 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

- e-mail:  iod@gdansk.gda.pl       

- tel. +48 58 524 45 00. 

Cele przetwarzania 

Twoich danych osobowych 

Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w 

sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gdańska. 

Okres przechowywania 

Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane  przez 25 lat, a następnie 

zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego. Po 

przejęciu przez archiwum państwowe dokumentacja jest 

przechowywana wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

Odbiorcami  Twoich danych będą też podmioty współpracujące z 

Gminą Miasta Gdańska na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych. 

Twoje prawa związane z 

Przysługują Ci 

następujące prawa 

związane z 

przetwarzaniem danych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych, 

- prawo żądania do usunięcia danych, 

- prawo do sprzeciwu. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:konsultacje@gdansk.gda.pl
mailto:iod@gdansk.gda.pl


Informacja dodatkowa Twoje dane osobowe nie będą służyły do dotyczącego Ciebie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak 

uniemożliwi czynny udział w konsultacjach społecznych w sprawie 

zmiany statutów jednostek pomocniczych. 

 


