
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/233/2022 

Rady Gminy Przyrów z dnia 21 października 2022 r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta 

 

Dane osoby wypełniającej ankietę: 

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………………….. 

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

Pytanie ankietowe: 

Czy jesteś za nadaniem miejscowości Przyrów statusu miasta? 
 

□  TAK 

□  NIE 

□  WSTRZYMUJĘ SIĘ 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Przyrów, dnia ………………………….                      ………………………………………… 

                                                                                                                                      (czytelny podpis mieszkańca) 

Informacja o ankiecie: 

Konsultacje przeprowadzane są w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców Gminy Przyrów w sprawie 

nadania miejscowości Przyrów statusu miasta. 

Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” w kratce znajdującej się z lewej strony wyłącznie 

obok jednego wariantu: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. W rubryce „Uwagi” można 

ewentualnie zaprezentować dodatkowe opinie lub propozycje.  

Głos uznaje się za nieważny, gdy: 

− znak „X” znajduje się w więcej niż jednej kratce, 

− znak „X” nie został postawiony w żadnej kratce, 

− ankieta konsultacyjna nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby wypełniającej 

ankietę. 

Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 22 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 

1) w Urzędzie Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, 

2) listownie na adres Urzędu Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów, 

3) pocztą elektroniczna na adres: przyrow@przyrow.pl

mailto:przyrow@przyrow.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 

Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl -

 reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontaktować się można pisemnie poprzez adres naszej siedziby lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@przyrow.pl. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu przeprowadzenia Ankiety 

konsultacyjnej w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta. 

4. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest Uchwała  

Nr XXXVII/233/2022 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 października 2022r oraz art. 6 pkt.1 

ust. a, c, e RODO. 

5. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane 

przechowane będą przez możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji wskazanego 

celu. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie stosuje profilowania. 

 

 

Przyrów, grudzień 2022 rok 
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