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Ankieta** 

konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania parku 
przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie 

 
Po zapoznaniu się z dwoma wersjami koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kuśnierskiej 
i Rzemieślniczej w Kostrzynie popieram następującą wersję: 
(UWAGA: należy zaznaczyć jedną propozycję z pozycji 1 - 6 oraz pola oznaczone jako obowiązkowe): 

1. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja A z placem zabaw wersja A 

2. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja B z placem zabaw wersja B 

3. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja A z placem zabaw wersja B 

4. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja B z placem zabaw wersja A 

5. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja A bez placu zabaw 

6. □  Układ komunikacyjny i zieleni wersja B bez placu zabaw 

7. □  Inne uwagi i propozycje 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko* 

…………………………………………………………… 

□  Oświadczam, że jestem mieszkańcem gminy Kostrzyn* 

□  Oświadczam, że mam ukończone 18 lat* 

□   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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora moich danych osobowych zawartych w ankiecie do głosowania dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania 
parku przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie.* 

□ Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

obowiązku informacyjnego umieszczonej poniżej, a także na stronie internetowej Administratora lub w 
siedzibie Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator 
poinformował mnie, że: 

 niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej 
samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.* 

□  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zasady konsultacji społecznych określone w uchwale Nr 

XLIV/376/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie 
przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie koncepcji 
zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie* 

        …………………………………………………………… 

(data, podpis głosującego) 

* Pole obowiązkowe 
** Ankieta zostaje uznana za ważną tylko w przypadku wyboru jednej propozycji z pozycji 1 – 6 oraz wypełnienia 
wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURMISTRZ GMINY KOSTRZYN 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po jego wyznaczeniu): e-mail: inspektor@rodo-

krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e 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 przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, 
prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez 
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  i wynika z 
przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, uwzględnienie Pani/Pana ankiety jest niemożliwe. 
W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez 
Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 
i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu 
lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, 

w tym profilowania; 
d. przenoszenia danych osobowych; 
e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 

lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia konsultacji społecznych w 
sprawie koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej i Rzemieślniczej w Kostrzynie oraz przez 
wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po przeprowadzeniu wyboru wniosków, w celu 
archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.  

 
25.05.2018 Szymon Matysek 

/-/ 
Burmistrz Gminy Kostrzyn 


