
FORMULARZ UWAG

do
Projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku

Uwaga dotyczy*:

(np. nr strony lub brzmienie obecnego zapisu)

Treść uwagi/propozycja zmiany:

Uzasadnienie:

* w przypadku większej liczby uwag można wypełnić formularz kilkukrotnie



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE 
SPORZĄDZANIEM PROJEKTU  STRATEGII ROZWOJU GMINY KNURÓW DO 2030 ROKU , W TYM OSÓB 

SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UWAGI DO TEGO DOKUMENTU

Oświadczam, że zapoznałem/am się  z  klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi  
konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku o poniższej treści:

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  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 zwane RODO), w związku z prowadzeniem działań konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryszów 
na lata 2021-2030, informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie 
Miasta Knurów,44-190 Knurów, ul.dr. Floriana Ogana 5  tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-
15-21, e-mail: um@knurow.pl

 W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@mail.knurow.eu.

                         Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
 osobiście  do  Biura  Obsługi  Interesanta  (Biuro  Podawcze  Urzędu  -  parter),

44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
 pocztą  tradycyjną  na  adres  Urząd  Miasta  Knurów,  44-190  Knurów,

ul. dr. Floriana Ogana 5,
 z  wykorzystaniem  pisma  ogólnego  na  platformie  SEKAP  (PeUP)/ePUAP,  potwierdzonego 

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXV/436/2021 Rady Gminy Knurów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i 
harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy  Knurów 2030 wraz ze zmianą przyjętą  
Uchwałą nr XLIII/532/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021r. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne  i nie wpływa na możliwość wyrażenia przez Panią/Pana 
opinii.

 Dostęp  do  danych  będą  posiadały  pracownicy  Urzędu  Miasta  Knurów zaangażowani  w  proces 
opracowania  strategii  rozwoju  oraz  osoby  i  podmioty  współpracujące  z  Administratorem  danych  na 
podstawie  stosownych  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  lub  umów  powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.

 Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z 
przepisów  ustawowych  z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach 
odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Administratora  -  przysługują 
Pani/Panu  następujące prawa: 
• prawo dostępu do treści swoich danych, 
• prawo sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo do usunięcia danych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo wniesienia sprzeciwu, 

 Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.

…………………………………
data i podpis
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