
                                                                                                            Załącznik Nr 2 

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 19/2022 

                                                                                                           z dnia 7 marca 2022r. 

                                            FORMULARZ KONSULTACJI  

                                              PROJEKTU DOKUMENTU 

   pn. „Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

          oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022-2025” 

 

Wypełniony formularz można : 

 

1). przesłać elektronicznie na adres: sekretariat.badkowo@wp.pl, 

gopsbadkowo@poczta.onet.pl, w tytule e-maila należy wpisać:  

Konsultacje   z   mieszkańcami dotyczące  dokumentu  pn.  „Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Bądkowo na lata  2022- 2025”. 

2) złożyć  w wersji  papierowej  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Bądkowie,  

ul. Włocławska 82, 87- 704 Bądkowo; 

3). Wysłać  na  adres:  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej , ul. Włocławska 82;   87-704 

Bądkowo z dopiskiem: Konsultacje z mieszkańcami dot. dokumentu pn. „Gminny  Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Bądkowo na lata  2022- 2025”. 

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO: 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Nazwa instytucji 

 

 

 

Adres  

korespondencyjny 

 

 

 

E-mail 

 

 

Telefon/Faks 

 

 

Formularze bez wypełnionych danych zgłaszającego nie będą brane pod uwagę. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonych 

konsultacji z mieszkańcami dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022-

2025”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych . 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat.badkowo@wp.pl
mailto:gopsbadkowo@poczta.onet.pl


I. Propozycje i uwagi do projektu  „Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii w  Gminie Bądkowo na 

lata 2022-2025”: 

 

Lp. 

Obecny zapis  

w projekcie 

„Gminnego  Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 

2022-2025” 

Uwagi do obecnego zapisu, 

nowe brzmienie zapisu  

lub propozycje dodatkowych 

zapisów 

Zwięzłe uzasadnienie zmian 

Uwagi 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4 

   

 

5. 

   

Dziękujemy bardzo za wypowiedzenie się w sprawie projektu dokumentu. 

 

II. Opinia o projekcie „Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   oraz   Przeciwdziałania  Narkomanii   w   Gminie   Bądkowo  na   lata  

2022-2025” wraz z uzasadnieniem:  

 

a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Propozycje, uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym 

anonimowo nie będą rozpatrywane. 

 
                                             KLAUZULA INFORMACYJNA 
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-

704 Bądkowo, tel. 54  272 41 00, e-mail: sekretariat@ugbadkowo.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy 

Bądkowo. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) z którym można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych: marek.powala@wp.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie  niezbędnym do  przeprowadzenia konsultacji 

społecznych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku  

z postępowaniem dotyczącym przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bądkowo oraz  

z organizacjami i instytucjami    realizującymi zadania w zakresie działań związanych z profilaktyką 

dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 2022- 2025” dotyczących danych zawartych  

w formularzu do konsultacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne 

wymienione w ustawach, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych postępowań, podmioty 

świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe, jak również 

Poczta Polska. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Urząd Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo lub mailowo: marek.powala@wp.pl. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane 

osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej 

preferencji i cech. (art. 22 RODO). 

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dokumentu pn. „Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Bądkowo na lata 2022-2025” danych zawartych w formularzu do konsultacji.  

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie. 

 

 

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

                                                                                 podpis zgłaszającego uwagi 

 


