
FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie projektu dokumentu

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SOKÓŁKA 
NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029

Informacje o zgłaszającym: (prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi literami):

Imię i nazwisko*

Adres zamieszkania*

E-mail

Nr telefonu

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi/-a  Mieszkańcu/-nko,  informujemy,  że  administratorem Twoich  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Sokółki
z  siedzibą:  Urząd  Miejski  w  Sokółce,  Plac  Kościuszki  1;  16-100  Sokółka,  tel.  85 711  09  00,  e-mail:
kancelaria@sokolka.pl  
Twoje dane zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem dokumentu
pn. Program Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.
2. Dane osobowe będą przetwarzane  (tj.  zbieranie i  przechowywanie)  do czasu załatwienia sprawy,  dla potrzeb
której zostały zebrane. Po uchwaleniu dokumentu przez Radę Miejską w Sokółce dane osobowe przekazane zostaną
do  archiwum  zakładowego  na  co  najmniej  25  lat,  po  czym  zostaną  przekazane  do  Archiwum  Państwowego
w Białymstoku.
3. Masz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku/
uwagi.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim wspierającym Administratora w prowadzonej
działalności,  takim jak  np.  dostawcy  usług  informatycznych,  na  podstawie  umowy powierzenia  lub  podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych
danych osobowych.
7. Podstawę prawną przetwarzania  Twoich danych stanowi  art.  6 ust.  1  lit.  c,  lit.  e  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest
niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy
publicznej powierzonej administratorowi. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail:  iod@sokolka.pl 

* - Pole obowiązkowe

mailto:iod@sokolka.pl
mailto:kancelaria@sokolka.pl


Szanowni  Państwo,  serdecznie  zapraszamy  do  wypełnienia  formularza  konsultacyjnego  dotyczącego
projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025
z perspektywą do roku 2029”.
Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami. 
Niniejszy formularz nie stanowi wzoru w rozumieniu przepisów prawa. 
Złożenie wniosku/uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Sokółki.
Urząd Miejski w Sokółce zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych w formularzach danych.

PRZEDMIOT I ZAKRES WNIOSKU/UWAGI 
DO PROJEKTU DOKUMENTU PN. 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY SOKÓŁKA 
NA LATA 2022-2025 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2029



WYPEŁNIONY  I  PODPISANY  OSOBIŚCIE  FORMULARZ  DO DNIA  2  GRUDNIA  2021  R.
MOŻNA:
1) przesłać  w  formie  skanu/zdjęcia  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:  kancelaria@sokolka.pl

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 – 100 Sokółka, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referat Ochrona Środowiska

2) wrzucić  do  urny  umieszczonej  na  holu  Urzędu  Miejskiego  w  Sokółce  –  formularz  powinien  być
umieszczony  w kopercie  i  podpisany:  „Referat  Ochrony  Środowiska  –  Programu  Ochrony
Środowiska”

3) przesłać  przez  Elektroniczną  Platformę  Usług  Administracji  Publicznej  (ePUAP)  z  dopiskiem
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2022-2025 z perspektywą do roku
2029”.

WNIOSKI LUB UWAGI ZŁOŻONE PO UPŁYWIE WW. TERMINU, POZOSTAWIA SIĘ BEZ
ROZPATRZENIA.

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.

………………………………………………………………………………..………….

Data, czytelny podpis osoby zgłaszającej uwagi
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	FORMULARZ KONSULTACYJNY

