
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG 

 

Do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030” 

 

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem 

Lp. 

Część dokumentu, do 

którego odnosi się 

uwaga (rozdział/ punkt/ 

strona) 

Dotychczasowy zapis  Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi 

1 

    

2 

  

 

  

… 

    

 

2. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: 

Imię i nazwisko/ nazwa organizacji 
 

adres do korespondencji 
 

e-mail  

 

 
 

 …………………………           ………………………………….  
data              podpis/pieczęć 



 
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 

4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;  

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;  

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) unijnego rozporządzenia RODO w celu rozpatrzenia uwag oraz propozycji 

zmian do projektu uchwały;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;  

5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania;  

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO;  

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do rozpatrzenia uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały;  

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 


