
 

ZAŁĄCZNIK Nr  1 do  

Zarządzenia nr 131/2020 

Wójta Gminy Olsztyn z dnia 

30 listopada 2020 r.  

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Olsztyn 

 

 

1. Dane osoby wypełniającej ankietę: 

 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

 

2. Pytanie ankietowe: „Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Olsztyn statusu 

miasta?” 

 
Głosowanie polega na wyborze wariantu: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, poprzez 
podkreślenie wybranej odpowiedzi.  

 

TAK 

 

NIE 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ 

 

Uwagi: 

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

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

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

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

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

 

Olsztyn, dn.  ………………………    ……………………................ 

        (czytelny podpis mieszkańca) 

 

Informacja o ankiecie: 

Konsultacje przeprowadzane są w celu zasięgnięcia  opinii mieszkańców Gminy Olsztyn w sprawie nadania 

miejscowości Olsztyn statusu miasta.  

Głosowanie polega na wyborze wariantu: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ  SIĘ”, poprzez podkreślenie wybranej 

odpowiedzi oraz ewentualnie zaprezentowanie dodatkowych opinii lub propozycji w rubryce ankiety 

„Uwagi”.  

Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 7 grudnia 2020 r.  do 15 stycznia 2021 r. osobiście 
w Urzędzie Gminy Olsztyn (Biuro Podawcze), listownie -  na adres Urząd Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 
10, 42-256 Olsztyn, bądź pocztą elektroniczną na adres sekretariat@olsztyn-jurajski.pl . 
 
 

mailto:sekretariat@olsztyn-jurajski.pl


  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  z późn.zm./ 
informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu 

prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

 
Tożsamość i dane 
kontaktowe Administratora  

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 
Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 (dalej: Administrator) 
  

 

 
Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych  

 

 
Administrator – Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ 
Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl 

 
Cele przetwarzania i 
podstawa prawna  

 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy 
Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta. 
Podstawa prawna: 

• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO), 

• wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

•  art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.713 t.j.) 

• §  4 Uchwały nr VII/44/2007 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 czerwca 2007 roku w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Olsztyn 
(Dz.Urz.Woj.Śląsk. z 2007 r., Nr 123, poz. 2472), 

 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania 
nałożonego ustawami obowiązku. 
 

 

 
 Odbiorcy danych  

 

 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oraz podmiotom które 
przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora , na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie 
oprogramowania.  

 

 
Okres przechowywania 
danych  

 

 
Pani/Pana  dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji. 

 

 
Pani/Pana prawa związane 
z przetwarzaniem danych 
osobowych  

 

 
1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  
2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
/UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących 
jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 

 

 
Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej  

 

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

 

 
Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w 
tym o profilowaniu  

 

 
 Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 i 4 RODO.  

 

 


