
Załącznik  

do uchwały Nr 224/XXIV/2021  

Rady Gminy Włodowice  

z dnia 16 czerwca 2021r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu miasta 

 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………… 

Pytanie ankietowe: 

  

Czy jesteś za nadaniem miejscowości Włodowice statusu miasta? 

              □ TAK 

        □ NIE 

             □ WSTRZYMUJĘ SIĘ 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Włodowice, dnia…………………                                          ………………………………… 

                                                                                                                             ( czytelny podpis mieszkańca ) 

Informacja o ankiecie: 

Konsultacje przeprowadzane są w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Gminy Włodowice w sprawie nadania 

miejscowości Włodowice statusu miasta. 

Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” w kratce znajdującej z lewej strony wyłącznie obok jednego 

wariantu: „TAK”, „NIE”,   „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  W rubryce „Uwagi” można ewentualnie zaprezentować 

dodatkowe opinie lub propozycje.  

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

- znak „X” znajduje się w więcej niż jednej kratce, 

- znak „X” nie został postawiony w żadnej kratce, 

- ankieta konsultacyjna nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby wypełniającej ankietę. 

Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 15 września do 15 listopada 2021r.: 

1) w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, 

2) listownie na adres Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,  

3) pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl. 

 

mailto:urzad@wlodowice.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
mieszkańców gminy w związku z konsultacjami  

w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu miasta 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.                            
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane 
dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice reprezentowana przez Wójta Gminy, 
posiadająca siedzibę w Urzędzie Gminy Włodowice: 42-421 Włodowice,  ul. Krakowska 26, tel. 34 315 30 01, 
e-mail: urzad@wlodowice.pl  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować                                      
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: 
iodo@wlodowice.pl  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tzn. dane będą 
przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w celu przeprowadzenia konsultacji                                 
z mieszkańcami gminy w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu miasta, w związku z art. 5a         
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie danych osobowych                              
jest niezbędne do wykonania zadania, które jest realizowane na podstawie ustawy, w zakresie weryfikacji 
czy ankieta konsultacyjna została wypełniona przez mieszkańców gminy Włodowice.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa.  

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3,                    
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w szczególności w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa                                        
na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych: 
▪ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
▪ prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe                            

lub niekompletne, 
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy zachodzi jedna z okoliczności,                                                       

o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 17 ust. 3 
RODO, 

▪ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zachodzi co najmniej jedna                  
z okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,  

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; w takiej sytuacji dane nie będą 
dalej przetwarzane, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania  na podstawie 
Pani/Pana danych osobowych.  
 

 
 

 


