
 

 

Ankieta konsultacyjna  

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Rychtal statusu miasta 

 

Cel konsultacji 

Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Rychtal stanowiska mieszkańców Gminy 

odnośnie nadania miejscowości Rychtal statusu miasta. 

 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie: 

Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Rychtal statusu miasta? 

Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce. 

Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednym polu lub nie postawienie znaku „x” w żadnym z pól 

powoduje nieważność opinii. 

 

☐   TAK  

☐   NIE  

☐   NIE MAM ZDANIA  

 

Niniejszą ankietę może wypełnić mieszkaniec Gminy Rychtal 

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania 
 

 

 

Podpis ………………………………………… data ……………………………….. 

 

Wypełnione formularze ankiet można złożyć w następujący sposób: 

1) do Sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w zamkniętej kopercie), 

2) do Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1 do skrzynki podawczej znajdującej się przy biurze podawczym  

(w zamkniętej kopercie), 

3) w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: ug@ugrychtal.pl, w terminie do 28 lutego 2023 r. 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rychtal z siedzibą w Rychtalu (63-630) przy ul. Rynek 1,  

e-mail: ug@ugrychtal.pl, tel.: 62 781 68 00. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

 kontakt@rodo-leszno.com.pl   lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu pozyskania od Państwa opinii w związku 

z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

5) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie 

z art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych (w sytuacji, gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy 

zawartej z osobą, której dane dotyczą; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej 

przez tę osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody 

(zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Organem nadzorczym nad administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do 

którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą 

przetwarzane w sposób nieprawidłowy. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych wiąże się 

z nieprzyjęciem Pana/Pani opinii. 

7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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