Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.219.2020
Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2020 r.

………………………………
Pieczęć organizacji pozarządowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy
Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 11 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r.
Nazwa organizacji wnoszącej opinię: ………………………………………………………..
Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:……………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
Uzasadnienie do zmian............................................………………………………………….....
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

Lubrza, dnia: ………………….
……….……………………………………….
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,
uprawnionej statutowo do reprezentowania
organizacji pozarządowej lub upoważnionej
w tym celu

____________________________
Uwaga!
Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, lub
przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@lubrza.opole.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1, 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) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr
119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Lubrzy

z siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231),

tel.: 774074650, adres e-mail:

urzad@lubrza.opole.pl zwany dalej Administratorem.
2.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Aleksanderek,

e-mail: krzysztofalex@o2.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, z którym można
skontaktować się w sprawach swoich danych osobowych.
3.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Lubrzy w celu realizacji przez
Urząd Gminy w Lubrzy czynności wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4.

Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Urząd Gminy w Lubrzy:
podmiotom i organom, którym Urząd Gminy w Lubrzy jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Urzędu Gminy w Lubrzy
danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu dla
danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii
archiwalnej danej sprawy.
7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Lubrzy Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Urząd Gminy w Lubrzy będzie
przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu Współpracy Gminy
Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

