
 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Skarżysko-Kamienna 
 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem przedstawionej poniżej nazwy ulicy drodze wewnętrznej, 

zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 298/25 ark. 45 w obrębie 0008 Bzinek, położonej           

w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna. 

 

Propozycje nazw ulic: 

  

 ul. Pszenna 

 ul.  Jęczmienna 

 ul. Zbożowa 

 ul. Rzepakowa 

 ul. Jaglana 

 inna ……………………………………………………………….. 

Proszę zaznaczyć znak „X” w odpowiedniej kratce przy jednej z propozycji nazwy ulicy. 

 

Dane osoby biorącej udział w ankiecie: 

 

1. Imię i nazwisko składającego ankietę 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

przez Administratora, stanowiącą załącznik do niniejszej ankiety. 

 

Pouczenie: 
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy ukończyli 18 rok życia. 

3. Wypełnione i podpisane ankiety należy przesłać, do dnia 30.12.2021 r. 

- pisemnie na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta ul. Legionów 122D, 

26-110 Skarżysko-Kamienna), z dopiskiem „Nazwa ulicy na osiedlu Bzinek”, 

- na adres poczty elektronicznej: i.supierz@um.skarzysko.pl (podpisany skan formularza), 

- poprzez stronę Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej https://konsultacje.skarzysko.pl. 

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Biuro Obsługi Interesanta pok. 223 (tymczasowa 

siedziba Urzędu Miasta ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna) bądź w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 

Miasta przy ul.  B. Prusa 3a w Skarżysku-Kamiennej. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
 

 

                            Data oraz czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 

dot. konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z 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) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), 

informujemy 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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, reprezentowany 

przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Z Administratorem  można skontaktować się telefonicznie pod 

nr telefonu 41/2520100; na adres:  26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18; za pomocą poczty 

elektronicznej na adres poczta@um.skarzysko.pl  lub osobiście w siedzibie Administratora danych. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych drogą elektroniczną (inspektor@um.skarzysko.pl) lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Państwa dane osobowe są przetworzone przez Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej  w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych - podstawa prawna przetwarzania: art. 6 

ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 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) 

(Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1), a przede wszystkim dla pozyskania od Państwa opinii w związku z 

prowadzonymi konsultacjami wynikającymi art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r poz. 1372 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr LIV/109/2010  Rady Miasta w Skarżysku – 

Kamiennej z dnia 4.11.2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  Administrator danych powierza również przetwarzanie danych 

osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające 

działalność Urzędu - dostawcy systemów IT, firmom wspierającym Administratora w organizacji konsultacji, 

firmom doradczym i konsultingowym, kancelariom prawnym, firmom realizującym usługę niszczenia 

dokumentów oraz innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, Prokuratura, Sąd itp. 

5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają 

zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust.3, art.20 i art. 21 Rozporządzenia UE. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie 

niemożliwość wzięcia udziału w konsultacji.  

9. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
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