
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do oferty złożonej w trybie art. 19a  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

1. Rodzaj zadania 

publicznego 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   

2. Nazwa i adres 

organizacji 

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji  

al. Słoneczna 7  

38-440 Iwonicz – Zdrój  

3. Tytuł zadania 

publicznego 

Udział mieszkańca Miasta Lubartów w XXIII Światowych Igrzyskach 

dla Osób po Transplantacji jako forma upowszechniania sportu  

w roku Jubileuszu 480-lecia Miasta. 

4. Uwagi wraz z 

uzasadnieniem 

 

 

 

 

5. Dane zgłaszającego 

uwagi (imię i 

nazwisko, nazwa 

podmiotu, adres 

korespondencyjny nr 

telefonu, e-mail) 

 

 

 

 

6. Data wypełnienia 

formularza 
 

7. Podpis zgłaszającego 

uwagi 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje 

się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w: ul. Jana 

Pawła II 12, 21-100 Lubartów. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

e-mail: iod@um.lubartow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do oferty złożonej w 

trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

4. Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzasadnione jest, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować nierozpatrzeniem zgłoszonych uwag. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych. 

 

 

…………………………………      …………………………………... 

Data       Podpis składającego oświadczenie 

 


