Słupsk, …..................................

FORMULARZ KONSULTACYJNY
1.

Imię i nazwisko/
organizacja/instytucja

2.

Kontakt

Oświadczenie (proszę zaznaczyć „x”, jeżeli formularz wysyłany jest elektronicznie, proszę podpisać

formularz, gdy przekazywany jest on w formie papierowej)

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym dla potrzeb
niezbędnych do przekazania swoich uwag w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku , Szczecińska 99.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłaszania uwag w związku z prowadzonymi konsultacjami
społecznymi w/w dokumentu.
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
4. Wiem, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
sosir@sosir.slupsk.pl lub listownie na adres: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200
Słupsk.

Słupsk, ….....…..................................
(podpis)

UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI
Rozdział/cześć
dokumentu/nr
strony/element
projektu/którego
dotyczy uwaga

Treść uwagi

Propozycja zmian wraz
z uzasadnieniem
(od zgłaszającego uwagę)

Załącznik Nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul.
Szczecińska 99, 76-200 Słupsk; e-mail: sosir@sosir.slupsk.pl, tel. 59 844 75 31;
2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, e-mail:
iod@sosir.slupsk.pl, tel. 59 844 75 31;
3.
Administrator Twoich danych osobowych - Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku - przetwarza je na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody.
5.
Twoje dane mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów obowiązującego prawa;
6.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
7.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
8.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.
W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, podanie przez Ciebie danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.
Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilować.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą informacją (proszę zaznaczyć „x”, jeżeli formularz wysyłany jest
elektronicznie, proszę podpisać formularz, gdy przekazywany jest on w formie papierowej).
□ TAK
□ NIE

Słupsk, ….................................................
(podpis)
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