
ANKIETA KONSULTACYJNA 

W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY BRZEŹNICA 

Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Brzeźnica w ten sposób, by granica ta 

przebiegała środkiem koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka 

działki zostały wyłączone z Gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, do obrębu 

geodezyjnego Rusocice? 

JESTEM ZA JESTEM PRZECIW 

  

Pouczenie: 

− Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X w jednym polu („JESTEM ZA”, „JESTEM 

PRZECIW”), 

− postawienie znaku X w więcej niż jednym polu powoduje nieważność głosu, 

− ankieta nie podpisana jest nieważna, 

− swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz. 

 

Imię i nazwisko:          

Adres zamieszkania:          

Ewentualne uzasadnienie odpowiedzi:         

 

                                                                                                      …………………………………. 

data i podpis 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą 

Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail 

iod@brzeznica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora..  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic 

Gminy Brzeźnica na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Następnie Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego 

polecenie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz wygaśnięcia 

obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe 

uczestnictwo w konsultacjach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. 

Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ePUAP - adres 

skrytki: 0g1w8g2bvj/skrytka  w terminie od 9-22 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

 


