Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.

Aktualny zapis w projekcie uchwał
(proszę podać
nr paragrafu, punktu itd.)

Nazwa organizacji pozarządowej lub
innego podmiotu uprawnionego

Proponowana zmiana
(proszę podać konkretny zapis
paragrafu, punktu itd.)

Telefon lub e-mail

Uzasadnienie

Imię i nazwisko osoby
reprezentującej organizacje

Data
wypełnienia

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 r.
• pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie z dopiskiem – „Konsultacje Programu Współpracy z
NGO na 2023 r.” lub
• przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin z dopiskiem – „Konsultacje Programu
Współpracy z NGO na 2023 r.” albo
• przesłać na adres e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl.

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina (Plac Wolności 1, 62-500 Konin).
2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w związku z uczestnictwem w konsultacjach projektu
Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
7. Ma Pan/Pani ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
………………………………………………………….
podpis

