
Gmina Żabno  
ul. Jagiełły 1 
33-240 Żabno 

 
 

Formularz zgłaszania uwag do materiałów informacyjnych do zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
„OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI OBWODNICY ŻABNA” 

wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
 

Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi 

Imię, nazwisko / nazwa* 
 

 

Adres 
 

 

Telefon kontaktowy / adres e-mail*  
 

 

Zgłaszane uwagi 

Fragment, którego dotyczy uwaga*  
(nr rysunku, nr działki, nr domu, itp.) 

 
 

Treść wystąpienia* 
 
 
 

Uzasadnienie* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Data: 

Czytelny podpis lub parafa z pieczęcią imienną osoby zgłaszającej uwag (formularze niepodpisane nie będą brane pod uwagę 
 

 
Informacja: 
- Treść formularza i udzielona odpowiedź mogą być publikowane w internecie. 
- Pola w formularzu oznaczone * należy wypełnić. Formularze anonimowe, niekompletne nie będą rozpatrywane / brane pod uwagę. 
- RODO**: wypełniając formularz, wyraża Pan/Pani automatycznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. 
    



 

Klauzula informacyjna RODO** 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Żabnie jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Jagiełły 1. 

2. Z administratorem może się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym klienci można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej  iod@zabno.pl, pod 

numerem telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażania opinii i zgłoszenia uwag dla materiału  informacyjnego w sprawie opracowania wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

6. Dane osobowe będą przewarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, lit. a RODO 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym     
       momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 

danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zgłoszenia uwagi i wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.   
 

 

mailto:umzabno@zabno.pl

