
Formularz konsultacyjny  

projektu Uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. 

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkaoców Gminy uwag, opinii oraz propozycji 

dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. 

 

Wypełniony formularz należy przesład elektronicznie w formie podpisanego skanu na adres: 
srf@umlubartow.pl  lub w formie papierowej złożyd w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12,  
21-100 Lubartów w terminie do 7 września 2022 roku. 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa Instytucji  

E-mail  

 

WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

GMINIE MIASTO LUBARTÓW.   
 

LP. 

WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE 

WYZNACZENIA OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI 

UZASADNIENIE 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dot. przetwarzania danych osobowych  

 

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@umlubartow.pl 

1. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest 
możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umlubartow.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z konsultacjami społecznymi 
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 
Miasto Lubartów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą byd udostępniane uprawnionym odbiorcom do ich otrzymania, 
w szczególności mogą byd dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczenia obsługi prawnej lub usługi utrzymania i serwisu systemów 
informatycznych. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o 
których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania  przetwarzania i prawo 
przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegad profilowaniu. 
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