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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/............./2022 

Burmistrza Miasta Lubartów  

z dnia ............sierpnia 2022 r. 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 
1. Informacje o zgłaszającym 

Nazwa podmiotu  

nr KRS  
lub innego rejestru 

 

Adres podmiotu  

Osoby uprawnione do 
reprezentowania organizacji 

 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu 

 

e-mail  

Telefon  

 
2. Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego odnosi 
się uwaga lub wniosek  (rozdział, 
punkt) - należy wpisać dosłowne 

brzmienie przepisu 

Proponowana treść zmiany  - 
należy wpisać dosłowne 

brzmienie proponowanej zmiany 

Uzasadnienie proponowanych 
zmian 

   

  
 

 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

Data i Podpisy osób/osoby zgłaszających propozycje i uwagi, upoważnionych do reprezentowania podmiotu 
 

3. Stanowisko Burmistrza Miasta Lubartów  
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Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gmina Miasto 

Lubartów informuje, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: ul. Jana 

Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email: poczta@um.lubartow.pl.  

2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest 

możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@umlubartow.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania dokumentu pn.: ,,Program współpracy Gminy 

Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, w tym przeprowadzenia 

konsultacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych przepisami prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do realizacji celu do którego zostały zebrane, a następnie jeżeli 

chodzi o materiały archiwalne przez czas określony w przepisach prawa dotyczących postępowania  

z materiałami archiwalnymi w organach jednostek samorządu terytorialnego.  

6. W granicach przewidzianych przepisami prawa Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji w 

przedmiotowej sprawie.  

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 


