
Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.23.2019 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  

z dnia 31.01.2019 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 
do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych – sołectw  

i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki na temat wprowadzenia w statutach tych 

jednostek  pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli 

Treść pytania: 

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na dokonanie zmiany w statucie jednostki pomocniczej właściwej 

dla Pani/Pana miejsca zamieszkania, poprzez wprowadzenie w tym statucie pięcioletniego 

okresu kadencji sołtysa i rady sołeckiej/zarządu osiedla? 

 

TAK  NIE  
Pouczenie: 

1. Wypełnienia ankiety dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi „TAK"lub „ NIE". 

2. Głos jest nieważny, jeżeli w odniesieniu do postawionego pytania nie zaznaczono żadnej odpowiedzi lub w 

odpowiedzi dokonano wyboru więcej niż jednego wariantu. 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………  

 

PESEL ……………………………………………  
 

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

 

Podpis …………………………… 

 

Data ……………………………… 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

konsultacji społecznych  Zarządzeniem Nr B.0050.23.2019 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 

stycznia 2019 roku. 

Podpis …………………………… 

 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów 

Mazowiecki, ul.Kolejowa 2; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@ozarow-mazowiecki.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Zarządzenia Nr B.0050.23.2019 Burmistrza Ożarowa 

Mazowieckiego z dnia 31.01.2019 r.; 

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie 

instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować nie uwzględnieniem Pani/Pana stanowiska w przeprowadzanych konsultacjach 

społecznych; 

10) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu zbadania 

stanowiska mieszkańców jednostki pomocniczej w przedmiocie stanowiącym istotę konsultacji; 

11) Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 


