
 
 

UCHWAŁA NR XXV/155/2021 
RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Rogóźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/186/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Hanna Hydzik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1791



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/155/2021 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 30 marca 2021 r. 

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
W GMINIE ROGÓŹNO 

Preambuła 

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskania opinii, stanowisk, propozycji oraz uwag 
od wszystkich Podmiotów, w szczególności Mieszkańców gminy Rogóźno, 
którzy bezpośrednio bądź pośrednio staną się odbiorcami proponowanych przez administrację samorządową 
działań. 

Umożliwienie wysłuchania racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy 
i stworzyć wyważone rozwiązania, które w sposób najpełniejszy zaspokajają zróżnicowane potrzeby 
obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów i stanowią kluczowy 
sposób włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. 

Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem każdego obywatela. Konsultacje, by mogły spełniać swoje 
funkcje powinny być prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Dobra wiara 

Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, 

wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji. 

2. Powszechność 

Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić 

w nich swój pogląd. 

3. Przejrzystość 

Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi 
być, kto reprezentuje jaki pogląd. 

4. Responsywność 

Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, 

co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych. 

5. Koordynacja 

Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie 

jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji. 

6. Przewidywalność 

Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego – procesu tworzenia prawa. 
Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły. 

7. Poszanowanie interesu ogólnego 

Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój własny (partykularny) interes, 
to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować 
interes publiczny i dobro ogólne. 

Celem głównym prowadzenia konsultacji jest poprawa jakości decyzji podejmowanych 
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przez organy samorządowe oraz zapewnienie przyzwoitej legislacji. 

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji, 
doświadczeń, sugestii mieszkańców w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy Rogóźno. Przedmiotem 
konsultacji z Mieszkańcami mogą być między innymi założenia 

oraz właściwe strategie, polityki i programy wprowadzane w drodze uchwał Rady Gminy Rogóźno albo 
Zarządzeń Wójta Gminy Rogóźno, a także projekty uchwał mających znaczenie dla ogółu lub części 
Mieszkańców oraz innych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy Rogóźno. 

I.    Postanowienia ogólne 

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Rogóźno przeprowadza się: 

1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

2) w innych sprawach ważnych dla gminy Rogóźno. 

§ 2. Wójt Gminy Rogóźno jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji na 
zasadach określonych w niniejszym dokumencie, o ile nie zostały one zastrzeżone 

do kompetencji Rady Gminy Rogóźno. 

§ 3. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane z inicjatywy: 

1) grupy co najmniej 5 radnych Rady Gminy Rogóźno; 

2) grupy co najmniej 20 mieszkańców Gminy Rogóźno; 

3) Wójta Gminy Rogóźno. 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać: 

1) proponowany termin i zakres przedmiotu konsultacji; 

2) propozycję formy konsultacji; 

3) udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu konsultacji; 

4) uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

3. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony został z inicjatywy mieszkańców, 
oprócz wymagań określonych w ust. 2, wniosek powinien zawierać również wskazanie osoby (osób) 
upoważnionej(nych) do kontaktów w imieniu składających wniosek o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych, z podaniem niezbędnych danych kontaktowych. 

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, wniosek oraz lista mieszkańców gminy Rogóźno 
popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych i  osób wskazanych 

do kontaktu w imieniu mieszkańców popierających wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych zgłoszony z inicjatywy, o której mowa ust. 1 pkt 1) 
i pkt 2) przekazywany jest do Wójta Gminy Rogóźno, celem jego sprawdzenia 

pod względem formalnym. 

6. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgłoszony z inicjatywy, o której mowa 
ust. 1 pkt 1) i pkt 2), nie spełnia wymogów formalnych, Wójt Gminy Rogóźno, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia wniosku, wzywa osoby upoważnione we wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych do 
kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych 
wniosku uniemożliwiających nadanie mu dalszego biegu. 

7. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrywaniu. 

8. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Wójt Gminy Rogóźno w formie 
zarządzenia, informując o sposobie rozstrzygnięcia wniosku osoby upoważnione we wniosku 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych do kontaktów. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych zgłoszony z inicjatywy mieszkańców powinien zostać rozpatrzony nie później niż w ciągu 
1 miesiąca od daty złożenia poprawnego pod względem formalnym wniosku. Odmowa winna być uzasadniona. 
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§ 4. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości, na etapie tworzenia założeń 
do konsultowanej legislacji lub projektu albo prac nad wstępną wersją konsultowanego legislacji lub projektu. 

§ 5. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów Gminy, chyba, że 
ustawa stanowi inaczej. 

III.   Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych 

§ 6. Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzone jest przygotowaniem konsultacji społecznych 
przez organ wykonawczy gminy – Wójta Gminy Rogóźno, polegającym 

w szczególności na: 

1) wyznaczeniu osoby koordynującej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji społecznych, wraz 
z ewentualnym wyznaczeniem osób do pomocy; 

2) wyborze formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych; 

3) zaplanowaniu procesu konsultacji społecznych, w tym zaplanowaniu środków finansowych niezbędnych do 
przeprowadzenia konsultacji. 

§ 7. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych powinno być poprzedzone akcją informacyjną, 
przeprowadzoną co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji społecznych. Ogłoszenie 
informacyjne w tym przedmiocie powinno zawierać co najmniej przedmiot konsultacji, formę, sposób i miejsce 
prowadzenia konsultacji, termin konsultacji. 

2. Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych może być prowadzona przez: 

1) umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy; 

2) umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy; 

4) umieszczenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w ogólnodostępnych miejscach; 

5) bezpośredni kontakt z interesariuszami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej; 

6) za pośrednictwem lokalnych mediów powszechnych oraz społecznościowych; 

7) inne efektywne sposoby dotarcia do uczestników konsultacji społecznych. 

§ 8. 1. Wszystkie decyzje dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania konsultacji 
podejmuje organ wykonawczy Gminy – Wójt Gminy Rogóźno. 

2. Wybrana forma konsultacji społecznych powinna uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej 
adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt, 
celem określenia optymalnej formy przeprowadzenia konsultacji społecznej. 

§ 9. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w następujących formach: 

1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji społecznej, prowadzonych w sposób 
umożliwiający składanie wniosków i uwag, którym przewodniczy Wójt Gminy Rogóźno lub upoważniona 
przez niego osoba; 

2) ankiet, w tym ankiet internetowych; 

3) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 
przesyłanych drogą elektroniczną; 

4) przeprowadzenia badań w celu określenia preferencji społecznych; 

5) innej, umożliwiającej łatwy dostęp do konsultacji społecznych wszystkim zainteresowanym; 

6) oprócz wyżej wymienionych form udostępnia się mieszkańcom gminy możliwość wyrażenia swoich opinii 
i sugestii poprzez funkcjonowanie skrzynki na wnioski i uwagi. 

2. Konsultacje społeczne mogą polegać na: 

1) wyrażeniu opinii, zgłoszeniu uwag lub wniosków w zakresie przedmiotu konsultacji; 
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2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie; 

3) wyborze jednego z proponowanych rozwiązań. 

3. Wójt Gminy Rogóźno może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym 
podmiotom, które profesjonalnie zajmują się badaniem opinii publicznej. 

4. Konsultacje społeczne muszą trwać nie krócej niż 7 dni i nie dłużej niż dwa miesiące. 

IV.    Postanowienia końcowe 

§ 10. 1. Organ przeprowadzający konsultacje (Wójt Gminy Rogóźno jako organ wykonawczy Gminy) 
w terminie 1 miesiąca od daty ich zakończenia, przedstawia opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych 
konsultacji, w następujący sposób: 

1) Radzie Gminy Rogóźno: w formie ustnej na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji oraz w formie 
pisemnej bądź elektronicznej, 

2) mieszkańcom gminy: na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy. 

2. Wyniki konsultacji mogą być również przekazane do mediów powszechnych 

oraz umieszczane w mediach społecznościowych. 

§ 11. Koszty powstałe w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych są pokrywane 

z budżetu gminy. 

§ 12. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich 
uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
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(WZÓR) 

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH , 

 LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGÓŹNO  

POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

ORAZ WYKAZ - OSOBA (-Y) WSKAZANA (-E) DO KONTAKTU  

W IMIENIU MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH WNIOSEK 
 

 

Na podstawie § 3 pkt. 2 i 3 załącznika nr 1  do Uchwały Nr XXV/155./2021 Rady Gminy Rogóźno  

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami gminy Rogóźno. 

 

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 

1) Proponowany termin i zakres  przedmiotu  konsultacji społecznych: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Proponowana forma przeprowadzenia konsultacji: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Udział wnioskodawcy w organizacji i prowadzeniu  konsultacji: 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konsultacji społecznych w gminie Rogóźno
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B. LISTA MIESZKAŃCÓW GMINY ROGÓŹNO POPIERAJĄCYCH WNIOSEK  

O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
(wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna poprzeć grupa co najmniej 20 mieszkańców gminy Rogóźno 

albo 5 radnych gminy Rogóźno) 
 

L.p. Imię i nazwisko 
Nazwa miejscowości 

zamieszkania 

Podpis osoby popierającej 

Wniosek* 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4 
   

5 
   

(…) 
   

(…) 
   

20 
   

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Mieszkańców gminy Rogóźno popierających wniosek  

o przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Działając w imieniu własnym, składając podpis na powyższym wykazie Mieszkańców gminy Rogóźno 

popierającym wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w wykazie. 

 

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zgoda 

może być cofnięta w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody może skutkować nieprzeprowadzeniem 

konsultacji społecznych, o ile liczba mieszkańców gminy Rogóźno popierająca wniosek nie będzie równa  

lub większa od 20 osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
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C. WYKAZ – OSOBA (-Y) WSKAZANA (-E) DO KONTAKTU W IMIENIU MIESZKAŃCÓW GMINY 

ROGÓŹNO POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

 
(powinna zostać wskazana nie mniej niż jedna osoba) 

 

L.p. Imię i nazwisko 

Nazwa 

miejscowości 

zamieszkania 

 

Adres e-mail* 

 

Numer telefonu* 
Podpis osoby wskazanej  

do kontaktu** 

1. 
     

2. 
     

 

*  należy podać przynajmniej jedną z form kontaktu  

** - złożenie podpisu przez osobę wskazaną do kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody 

na pełnienie roli  

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby wskazanej do kontaktu w imieniu Mieszkańców gminy 

Rogóźno popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Działając w imieniu własnym, składając podpis na powyższym Wykazie osób wskazanych do kontaktu  

w imieniu Mieszkańców gminy Rogóźno popierającym wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych wykazie. 

 

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zgoda 

może być cofnięta w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody może skutkować nieprzeprowadzeniem 

konsultacji społecznych, o ile nie zostanie wskazana do kontaktu w imieniu Mieszkańców gminy Rogóźno 

popierająca wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, nie mniej niż jedna osoba, która wyraziła 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
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Klauzule Informacyjne RODO: 

 

MIESZKANIEC UDZIELAJĄCY POPARCIA DLA WNIOSKU  

O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b,  

86-318 Rogóźno, tel. 56 468-84-94, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora: kontakt tel. 56 468-84-94,  

adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl 

3. Dane Pani/Pana będą przetwarzane: 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody, która jest wymagana, gdy uprawnienie  

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. 

- w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o zapisy Uchwały nr XXV/…../2021,  

w szczególności spełnienia warunku ilości osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj. organom nadzoru i kontroli, 

podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście 

w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe będą również ujawnione pracownikom  

i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora tzw. 

podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw osób, których dane 

przetwarzają. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 3 zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ich archiwizowania właściwymi dla przedmiotu konsultacji społecznych oraz do 9 miesięcy  

po tym okresie, w celu dokonania ich wybrakowania. 

W zakresie danych, co do których wyrażono zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej 

jednak niż do czasu wskazanego powyżej. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Rogóźno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) żądania sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym żądanie 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na tok i przebieg postępowania, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,  

ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 dokonywane jest zgodnie  

z udzieloną zgodą, w oparciu, o którą działa Administrator. Jeżeli Pani/Pan odmówi podania danych lub poda 

nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

o ile ilość Mieszkańców która udzieliła poparcia dla przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyraziła 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych będzie mniejsza od 20 osób. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTU W IMIENIU MIESZKAŃCÓW GMINY ROGÓŹNO 

POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b,  

86-318 Rogóźno, tel. 56 468-84-94, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora: kontakt tel. 56 468-84-94,  

adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl 

3. Dane Pani/Pana będą przetwarzane: 

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody, która jest wymagana, gdy uprawnienie  

do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. 

- w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o zapisy Uchwały nr XXV/…../2021,  

w szczególności spełnienia warunku wskazania osoby (osób) do kontaktu w imieniu osób popierających wniosek 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe będą 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj. organom nadzoru i kontroli, 

podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, innym podmiotom, gdy wystąpią z takim żądaniem, 

oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe będą również ujawnione pracownikom  

i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora tzw. 

podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw osób, których dane 

przetwarzają. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 3 zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ich archiwizowania właściwymi dla przedmiotu konsultacji społecznych oraz do 9 miesięcy  

po tym okresie, w celu dokonania ich wybrakowania. 

W zakresie danych, co do których wyrażono zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej 

jednak niż do czasu wskazanego powyżej. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Rogóźno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) żądania sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym żądanie 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na tok i przebieg postępowania, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa  

ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 dokonywane jest zgodnie  

z udzieloną zgodą, w oparciu, o którą działa Administrator. Jeżeli Pani/Pan odmówi podania danych lub poda 

nieprawidłowe dane, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

o ile ilość osób wskazanych do kontaktu z Mieszkańcami, którzy udzielili poparcia dla przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, będzie mniejsza niż 1. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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