
Konsultacje projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski 

do roku 2030 

 

organizowane na podstawie art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) w dniach 16.11.2021 r.-21.12.2021 r. 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN 

 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres 

organizacji 

 

Imię i nazwisko  
 

E-mail 
 

Telefon 
 

 

Uwagi i propozycje zmian 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się 

uwaga lub propozycja 

zmiany (rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi 

/ propozycji zmiany 

1. 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

… 
   

Proszę powielić wiersze wg potrzeb 

 

Uwagi i propozycje zmian prosimy przesyłać wyłącznie na niniejszym formularzu do 

Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego do 

21 grudnia 2021 r. na adres e-mail: strategiarozwoju@wodzislaw-slaski.pl lub w formie 

pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wydział Dialogu, Promocji 

i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (pok. 101 i 103). 

 

Uwagi i propozycje przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone. Organem 

właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest prezydent miasta Wodzisławia 

Śląskiego.  

mailto:strategiarozwoju@wodzislaw-slaski.pl


Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prezydent miasta Wodzisławia 

Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: 

kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: 

Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

a. przeprowadzania konsultacji w związku z opracowaniem Strategii rozwoju 

miasta Wodzisław Śląski do roku 2030, 

b. archiwizacji dokumentacji do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

(art. 6 ust. 1. lit e RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez 

administratora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

przetwarzania. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa, 

publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc 

od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia konsultacji prowadzonych 

w związku z opracowaniem Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski do roku 2030, 

przez okres uwzględniający krajowe przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów, 

zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 


