
                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 10/23 
                                                                                       Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

                                                             FORMULARZ  ANKIETOWY 
 

Dokument podlegający konsultacji: 

Statuty Sołectw: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe Małe, Dębe Duże, Dzierżanów, Iły, Jadów,  

Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, 

Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Warmiaki, Wójty, Wólka 

Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn. 

 

Informacja o zgłaszającym (wypełnienie obowiązkowe): 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Zgłoszone uwagi, sugestie, propozycje: 

 

Lp. 

Zapis w projekcie Statutu 

Sołectwa.......................... 

(rozdział, paragraf, ustęp, 

punkt, strona) 

Sugerowana zmiana 

(konkretna propozycja 

nowego brzmienia) 

Uzasadnienie zmiany 

1 
  

 

 

2 
  

 

 

3 
  

 

 

4 
  

 

 

Formularz  należy przesłać: 

- w wersji elektronicznej na adres: gmina@jadow.az.pl 
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jadów lub przesłać pocztą na adres :  Urząd Miasta i 

Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. 



 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańca konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miasta i Gminy Jadów w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych  

na terenie Gminy Jadów 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)

1
 przedstawiamy podstawy prawne, zasady przetwarzania, w tym udostępniania 

przekazywanych danych osobowych. Informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jadów – Urząd Miasta i Gminy Jadów,  

05-280 Jadów, ul.  Jana Pawła II 17,  tel. 25 6754044, adres email: gmina @jadow.az.pl 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i  Gminy Jadów; 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.jadow@edukompetencje.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku z art. 35 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym
2
 

oraz Nr XII/73/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  

4) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. właściwe 

instytucje kontrolne). Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Administratora mają wyłącznie 

upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Dane 

mogą być również powierzone na zasadach określonych w art. 28 RODO, w szczególności podmiotom 

współpracującym z Gminą w zakresie dystrybucji paliwa stałego. 

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów 

archiwizacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
3
. 

6) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich 

poprawiania za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Jadów, prawo do ograniczenia przetwarzania  

w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza 

przepisy prawa.  

7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konsultacji. 

 

 

 

                                                 
1
 dalej: RODO; 

2
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz.40 ze zm.); 

3
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 


