
Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk

na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2020.

Lp. Zapis w projekcie uchwały, 
z podaniem §, ust., pkt.

Propozycja zmiany
zapisu

Uzasadnienie

Podmiot lub osoba zgłaszający/a (imię, nazwisko lub pełna nazwa)

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

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

Adres do korespondencji

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

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

Nr telefonu kontaktowego

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

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(w przypadku osoby fizycznej) przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, adres siedziby: ul. Bogu-
mińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, jako administratora, w celu zgłaszania uwag do określenia sezonu ką-
pielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2020.

Administrator informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu 
zgody na adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub listownie na adres Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa jed-
nak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula  inform ac y jna

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej RODO) informuję, że:

1) Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego  z  siedzibą  w  Wodzisławiu  Śląskim,  
ul. Bogumińska 4 reprezentujący Miasto Wodzisław Śląski oraz Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e’mail iod@wodzislaw-slaski.pl lub listownie na adres Administratora;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłaszania uwag do określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie

Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2020;
4) Twoje dane będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie załatwiania sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla  

którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie;

6) Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,  prawo do przeniesienia danych. Ponadto informujemy,  że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa (00-193), ul. Stawki
2;

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Twojej zgody, ale jeśli ich nie podasz nie będziemy mo -
gli nawiązać z Tobą kontaktu i przekazywać Tobie istotnych informacji.

………………………………………………………..

/data/

……………………………………………………………………………….

/podpis/

mailto:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

