KONSULTACJE SPOLECZNE
Przedmiot konsultacji:

„ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI”.

Szczegóły konsultacji:
Proszę wpisać treść, tj. uwagi wraz z uzasadnieniem oraz podać numer strony
dokumentu której uwaga dotyczy:

imię i nazwisko/
nazwa instytucji lub
organizacji
adres do
korespondencji
e-mail
tel.
Wpisanie powyżej swoich danych osobowych oraz ich przekazanie wraz z niniejszą ankietą jest
równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby
przeprowadzenia konsultacji społecznych do opracowania pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.
Wpisanie swojego numeru telefonu/ e-mail powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej
zgody na jego wykorzystywanie na potrzeby kontaktu związanego ze złożoną ankietą.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w
Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i
jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym
mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” oraz analizy wyników tych
konsultacji, na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
co wyczerpuje przesłanki 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) – art. 6 ust. 1 pkt e.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem
prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5.

Pani/Pana

dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do państwa

trzeciego/organizacji

międzynarodowej.
6. Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uwzględnienia uwag.

Załącznik:- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

