
 

 

 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 

„ŁUGI – PRZYSIÓŁEK WSI LUBOWIDZ” 

na „ŁUGI– WIEŚ” 

 

Informacja o składającym (wypełnienie obowiązkowe): 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

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

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

 

Treść wniosku 

Proszę postawić 

znak X 

przy wybranej odpowiedzi 

 

Uzasadnienie (dobrowolne) 

Jestem za zmianą rodzaju 

urzędowej nazwy miejscowości 

„ŁUGI – PRZYSIÓŁEK 

WSI LUBOWIDZ” na 

„ŁUGI – WIEŚ” 

  

Jestem przeciwko zmianie 

rodzaju urzędowej nazwy 

miejscowości „ŁUGI – 

PRZYSIÓŁEK WSI 

LUBOWIDZ” na „ŁUGI – 

WIEŚ” 

  

Formularz należy: 

- złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 

- przesłać pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska z dopiskiem „konsultacje”. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z opracowaniem 

wyników konsultacji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

 

 

 

…………………………………………………. 

(data i podpis) 

 

 

 



Klauzula informacyjna – formularz konsultacyjny 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 dalej RODO, Gmina Nowa 

Wieś Lęborska informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Nowa Wieś Lęborska z siedzibą przy ul. 

Grunwaldzkiej 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska – p. 

Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz 

numerem telefonu: 696 011 969 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu odbywa się dla potrzeb 

związanych z opracowaniem wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowej 

nazwy miejscowości, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).  

4. Odbiorcy danych 

Nie istnieją odbiorcy, którym przekazywane będą dane osobowe.   

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z klasyfikacją wynikającą z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te 

organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.) 

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udostępnianie danych, ma Pan/Pani prawo 

do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody, 

4) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Nowa Wieś 

Lęborska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie. 

 

8. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina Nowa Wieś Lęborska nie przetwarza danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 


