
 

Załącznik Nr 1                          
do Zarządzeni Nr 122/2021  
Wójta Gminy Gdów                 
z dnia 3 grudnia 2021 r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania miejscowości Gdów statusu miasta 

 

Celem konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Gdów stanowiska mieszkańców Gminy Gdów odnośnie nadania 

miejscowości Gdów statusu miasta. 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji będą stanowiły załącznik do wniosku Rady Gminy Gdów w sprawie nadania 

miejscowości Gdów statusu miasta. 

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

Czy jesteś za nadaniem miejscowości Gdów statusu miasta? 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednim polu. 

Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

 

Jestem za 
 

Jestem przeciw Wstrzymuję się 

 
 

  

 

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Podpis wypełniającego  
 

Data wypełnienia ankiety  
 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. w jeden z niżej wskazanych sposobów: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Gdów w godzinach pracy Urzędu Gminy Gdów oraz w dniach  8.01.2022 r. (sobota), 

9.01.2022 r. (niedziela) w godz. 1100 - 1800, adres Gdów 40, 32-420 Gdów (Dziennik Podawczy);  

2) przesyłką listową, przesłaną na adres Urzędu Gminy Gdów, o którym mowa w pkt 1 (decyduje data wpływu); 

3) za pośrednictwem przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów), poprzez wrzucenie formularza ankiety do 

urny. 

Pouczenie: 

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach (mieszkaniec gminy Gdów) może tylko raz wyrazić swoją opinię 

w ramach przeprowadzonej konsultacji. 

Formularz ankiety jest ważny jeżeli został wypełniony i podpisany. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gdów, reprezentujący  
Gminę Gdów, (adres 32-420 Gdów; Gdów 40  tel.12 251-41-66, e-mail urzad@gdow.pl.). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub  na adres 
Administratora. 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe osób w celu przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Gdów 
konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Gdów. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest uchwała nr  XLVI/357/2021 Rady Gminy 
Gdów z dnia 12 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6537) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

11. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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