Formularz konsultacji społecznych
projektu dokumentu pn. „Miejski Program Opieki nad Zabytkami Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024”

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Miejskiego Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024”. Konsultacje prowadzone będą od dnia 11.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.
w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza pisemnie lub elektronicznie.
Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: strategia@miedzyrzec.pl, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne – Miejski
Program Opieki nad Zabytkami”, złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta, lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560
Międzyrzec Podlaski, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne – Miejski Program Opieki nad Zabytkami” w terminie do dnia 26.02.2021 r. (decyduje

data wpływu).
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW
do projektu dokumentu pn. „Miejski Program Opieki nad Zabytkami Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024”

1. Informacja o zgłaszającym

1

Wyrażam opinię jako:

[ ] osoba prywatna
[ ] reprezentując instytucję/organizację
(proszę zaznaczyć znakiem „x”)

2

Nazwa instytucji/organizacji (jeśli dotyczy)

2. Uwagi/wnioski zgłoszone do projektu dokumentu pn. „Miejski Program Opieki nad Zabytkami Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024”

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

ZAPIS W DOKUMENCIE,
DO KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UWAGI/WNIOSKI
(wraz z podaniem rozdziału i numeru
strony)

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU

UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU

3. Inne uwagi i propozycje

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

Oświadczenie (proszę zaznaczyć znakiem „x”)

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych dot. projektu opracowania Miejskiego
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27.04.2016
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. Jednocześnie wiem, że bez podania poprawnych danych oraz bez wyrażenia niniejszej zgody nie jest możliwe zgłoszenie uwag i opinii do przedmiotu
konsultacji społecznych. Ponadto jestem świadomy/-ma odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i nieprawdziwych oświadczeń.

Dziękujemy za udział w konsultacjach!
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel.: (83) 372 62 34 e-mail: strategia@miedzyrzec.pl

BURMISTRZ
Miasta Międzyrzec Podlaski

Zbigniew Kot

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, przy ul. Pocztowej 8, który
reprezentuje Miasto Międzyrzec Podlaski i jest kierownikiem Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski jest Pan Robert Rumowski, e-mail iod@mierzyrzec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w procesie przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pn. „Miejski Program Opieki nad Zabytkami
Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2024”, za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)
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 przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski prowadzący niniejsze konsultacje.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwag do przedstawionej propozycji
dokumentu.

