
Formularz konsultacji 

projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok

A. Propozycje  i  uwagi  do projektu Programu współpracy Miasta Jelenia  Góra z organizacjami  pozarządowymi

i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok:

Lp.

Obecny zapis w projekcie

Programu współpracy

Miasta Jelenia Góra z

organizacjami

pozarządowymi 

i innymi podmiotami

działalności pożytku

publicznego na 2023 rok

Uwagi do obecnego zapisu,

nowe brzmienie zapisu 

lub propozycje dodatkowych

zapisów
Uzasadnienie zmian

1.

2.

B. Opinia  o  projekcie  Programu  współpracy  Miasta  Jelenia  Góra  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem:

a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić wybraną odpowiedź) 

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

…………….................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

C. Dane zgłaszającego:

…............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Imię  i  nazwisko osoby wypełniającej  formularz,  nazwa organizacji  pozarządowej  lub innego podmiotu działalności

pożytku publicznego: 

Propozycje, uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.



Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

� administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  -  Miasto  Jelenia  Góra,
z siedzibą 58-500 Jelenia Góra ul. Plac Ratuszowy 58, reprezentowana przez Prezydenta
Miasta Jeleniej Góry;

� kontakt do inspektora danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra adres e-mail:
Leszek Wierzbicki, tel. 75 75 49 860, iodo_um@jeleniagora.pl;

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danego zadania
oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

� w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

� Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
-  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych
osobowych*;
-  na  podstawie  art.  18  RODO prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

� nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art.  17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

*  Wyjaśnienie:  skorzystanie  z  prawa do sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o wpis  klubu
sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej  lub uczniowskiego klubu sportowego do
ewidencji.
**  Wyjaśnienie:  prawo  do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


