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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(dla formularzy składanych w formie papierowej) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na 2019 rok. Zapoznałem/Zapoznałam się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

…………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

Wysłanie formularza drogą elektroniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Mokrsko, reprezentowany przez Wójta Gminy 

z siedzibą w 98-345 Mokrsko 231 Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail 

urzad@mokrsko.pl, telefonicznie (+48) 43 886 32 77) lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować e-mailowo iod@mokrsko.pl, 

pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących na mocy RODO. 

3. Twoje dane będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

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

i o wolontariacie, na 2019 rok. Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 

4. Twoje dane nie będą przekazywane innym administratorom. 

5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji,  

a następnie zgodnie z przepisami prawa. 

6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały. 


