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Formularz konsultacyjny 

do projektu  „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” 

 

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” 

zapraszamy do zgłaszania uwag do przedmiotowego dokumentu. 

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza  

w terminie od dnia 10.01.2022r. do dnia 24.01.2022r. 

Informacje o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko  

Reprezentowana instytucja/organizacja (jeżeli 

dotyczy) 
 

Adres zamieszkania/siedziby  

Adres e-mail (nieobowiązkowy)  

Zgłaszane uwagi / propozycje zmian w dokumencie : 

L.p. 
Rozdział, którego 

dotyczy uwaga 

Nr 

strony 
Treść uwagi Propozycja zmiany  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Prosimy o przekazanie uwag za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza: 

• w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście do Starostwa Powiatowego w Kielcach,  

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – SRPK 2030” (decyduje 

data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w  Kielcach), 
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• w formie elektronicznej na adres: e-mail: kiniorska.e@powiat.kielce.pl  bez konieczności 

opatrywania podpisem elektronicznym, w tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje 

społeczne – SRPK 2030”. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, 

adresu zamieszkania oraz adresu e-mail (jeżeli dotyczy) przez Administratora danych tj. Starostę 

Kieleckiego, z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 11, 25-511 Kielce, w celu zgłoszenia uwag w ramach 

konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030. 

Oświadczam, że jestem świadomy(a), że podanie przeze mnie powyższych danych jest dobrowolne, jak 

również jestem świadomy(a)  prawa  do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie, przy czym 

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

……………………………………………………………………. 
                                                                                       data i czytelny podpis 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby wypełniającej formularz konsultacyjny. 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez Starostę kieleckiego 

z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania tych danych oraz przysługujących 

z tego tytułu praw, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl 

lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany powyżej. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zgromadzenia uwag w ramach konsultacji społecznych, dotyczących projektu 

„Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku  2030” oraz ustosunkowania się do nich przez Zarząd Powiatu w Kielcach.; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO jak i art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz 

art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z Uchwałą nr XXIII/74/2020 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 22 września 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Kieleckiego; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz 

podmiotów, z którymi administrator zawarł umowy związane z realizacją zadania dot. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu 

Kieleckiego do roku 2030. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 

taką informacją na mocy przepisów prawa, publikowane w BIP Urzędu lub innych obligatoryjnych serwisach; 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych; 

7) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym 
niż przewidują przepisy prawa; zaś w przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo 
do jej wycofania, do momentu rozpatrzenia formularzy konsultacyjnych. Po tym czasie dane będą przetwarzane ze względu na 
prawnie ciążący obowiązek spoczywający na Administratorze wynikający z przepisów prawa. Wycofanie zgody do momentu 
rozpatrzenia formularzy konsultacyjnych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem 

8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie tych danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania; 

9) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zgłoszenia uwag 

oraz ustosunkowania się do nich przez Zarząd Powiatu w Kielcach ramach konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Strategii 

Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”; 

10) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


