
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVI/122/19 

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 

29 sierpnia 2019 r. 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

w sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta Żyrardowa 

Imię i nazwisko 

osoby lub osób 

reprezentującej/ych 

podmiot / nazwa 

podmiotu / nr KRS 

– rejestru ….. 

 

Cel i przedmiot 

konsultacji 

 

Zasięg terytorialny 

konsultacji 

 

Proponowane 

formy 

przeprowadzenia 

konsultacji 

 

Termin 

przeprowadzenia 

konsultacji 

 

Uzasadnienie 

przeprowadzenia 

konsultacji 

 

Wykaz 

załączników 

 

Data i podpis 

osoby lub osób 

reprezentujących 

podmiot 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – informuje się, iż 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym 

realizacją art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury konsultacji 

społecznych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia konsultacji.  



4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

6) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zyrardow.pl, a także 

pocztą tradycyjną pod adresem Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, z 

dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

8) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


