
 
 

Załącznik nr 3  do Raportu - Formularz konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy (…) na rok 2021” 

Formularz konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” 

 

 

PROPOZYCJE DO PROJEKTU PROGRAMU 

Lp. 
Aktualny zapis w projekcie Rocznego Programu 

Współpracy na 2021 rok, ze wskazaniem                       
nr rozdziału, punktu, podpunktu, itd. 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) lub propozycja nowego zapisu*               
w projekcie Rocznego Programu na 2021 rok  

Uzasadnienie 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

* Zadania priorytetowe określone w Rocznym Programie Współpracy na rok 2021 muszą wpisywać się w obszar zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). 

 
Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie rozpatrywany. Wypełniony i podpisany formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2020 roku do godz.15:30. Liczy 
się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 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 4.5.2016 przez Administratora danych, tj. Miasto 
Leszno na Prawach Powiatu (Urząd Miasta Leszna) reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno, w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
nazwa podmiotu, jaki reprezentuję, w celu w celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi projektu „Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”. Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. 
Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 

 

____________________________________                                                        ___________________________________ 

(miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis) 

 
 
 

Nazwa podmiotu zgłaszającego 
propozycje/uwagi  

Adres Nr telefonu 
Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej uwagi 

Data 
wypełnienia 

      
 



 
 
Uprzejmie informuję, że: 
1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 
64- 100 Leszno, tel. 65 529 81 00;, email: um@leszno.pl. 
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@leszno.pl. 
 
Pani/Pana dane osobowe: 
1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 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), dalej zwane RODO, w celu realizacji zapisów art. 5a ust. 1 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 
2. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa; 
3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania 
2. wniesienia sprzeciwu – z uwagi na Pani/ Pana szczególną sytuację – wobec przetwarzania 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiąże się natomiast z brakiem 
możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym uwagi. 
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