
Strzeleczki, ............................. 
...................................... 
nazwisko, imię (nazwa) 
...................................... 
...................................... 
adres 
...................................... 
telefon 

Wójt Gminy Strzeleczki 
ul. Rynek 4 
37-364 Strzeleczki 

 
Uwaga do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzeleczki 
 
Dotyczy: 
-nr nieruchomości w ewidencji gruntów : ............................................................................................................ 
-położenie:  ........................................................................................................................................................... 
-właściciel:  .......................................................................................................................................................... 

Treść uwagi: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Uzasadnienie uwagi:  

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 
............................................ 
               podpis 

________________________________________________________________________________ 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW / KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH 

KLIENTÓW URZĘDU GMINY STRZELECZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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  (RODO): 

 Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew. 
106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę 
Strzeleczki 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, 

 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podajecie Państwo dobrowolnie. 
 

…………………………………………………………. 

(Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą) 


