
 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Klecza Górna 

 

Miejscowość ..............................., dnia .....................2022r. 

 

Informacja 

1. Należy podać jedną własną propozycję. 

2. Propozycję własnej nazwy należy podać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, nie 

może być ona ośmieszająca, poniżająca itp. 

3. W formularzu prosimy o podanie adresu zamieszkania1. 

4. Formularz prosimy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem1. 

 

Ulica nr: …………..zgodnie z projektem nazewnictwa ulic. 

Propozycja nazwy: 

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

 

Oświadczam, że: 

1) Jestem mieszkanką/mieszkańcem miejscowości Klecza Górna 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………….. 

2) Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 

 

 

       

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

   Imię i Nazwisko 

 

 

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

    Czytelny podpis  

 
 

 

 

                                                      
1 Formularz konsultacyjny niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz bez podania adresu 
zamieszkania nie będzie brany pod uwagę. 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO, informuję że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski 
w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11,  
e-mail: um@wadowice.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 
w.208, e-mail: iod@wadowice.pl  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Klecza Górna oraz 
w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji 
obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych związanych 
z procesem konsultacji na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz § 5 Uchwały  
Nr XXXI/238/2017 (tekst jednolity) Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 25 stycznia 2017r. 

4. Odbiorcami danych osobowych będzie: GISON Sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 4,  
30-443 Kraków, Regon 121517643, NIP 676-24-41-013 w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadania pn. „Nadanie nazw ulic wraz z przenumerowaniem numeracji 
porządkowej budynków” oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A),  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.  

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  
oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych 
osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27.04.2016r. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych 
określonych w formularzu konsultacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości udziału w przedmiotowych konsultacjach. 

 

 

 


