
Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032”. 
1. Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko  

Instytucja*  

Adres e-mail do korespondencji   

*jeśli dotyczy  

Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022-2032” przyjmowane będą wyłącznie na niniejszym formularzu. Konieczne jest wypełnienie 

punktu 1. Wypełniony formularz prosimy składać osobiście w tutejszym Urzędzie, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@kozminek.pl w tytule                    

e-maila: „Uwagi do Strategii” lub drogą listowną na adres: Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62 – 840 Koźminek 
 

2. Zgłaszane uwagi, propozycje zmian 

Lp. 
Część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga  
(rozdział/ strona/punkt) 

Treść uwagi Propozycja zmiany 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski Gminy Koźminek jest: Burmistrz Gminy Koźminek  z siedzibą, ul. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek; email:  gmina@kozminek.pl .  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kleczewska@kozminek.pl lub telefonicznie 62 76 37 006 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji 
zadań ustawowych; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa; 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.; 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowana. 
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