
FORMULARZ KONSULTACYJNY 
 

projektu Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025 

 

 
 
Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na niniejszym formularzu.  

 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać do 8 marca 2023 r. (liczy się data wpływu!): 
a) Drogą elektroniczną (w postaci załącznika skan formularza) na adres e-mailowy: 

konsultacje@um.belchatow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne – plan 
transportowy”; 

b) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; 

c) Osobiście w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, w godz. 7.30-15.30 w dni pracujące,  
w Punkcie Obsługi Klienta. 

 
INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI /ZMIANY 
 
Nazwa instytucji / organizacji 
lub imię i nazwisko 
oraz adres korespondencyjny 
 

 

E-mail i telefon kontaktowy 
 

 

 

ZGŁASZANE UWAGI / PROPOZYCJE ZMIAN 
 

Lp. 
 Część dokumentu,  

do którego odnosi się 
uwaga (w tym nr 

rozdziału i nr strony) 

 
Treść uwagi/ propozycja zmian 

 
Uzasadnienie 
uwagi/zmiany 

1 
 

 

   

2 

 
 
 

  

3 

   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym, w celu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla „Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025”, przez Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  

 
Oświadczenie 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) 
dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679”, zostałam/em poinformowana/y, że: 
 
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu konsultacyjnym projektu „Aktualizacji planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025” jest Miasto 
Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub 
/umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 
733 51 16.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną  
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą 
na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 
1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. 



3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, wyrażenia opinii 
mieszkańców Miasta Bełchatowa na temat projektu „Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025”. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy 
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1343 t.j.). 

4. Podanie danych w formularzu konsultacyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, natomiast niepodanie danych w formularzu konsultacyjnym uniemożliwia wzięcia udziału  
w konsultacjach społecznych. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ponadto dane 
zawarte w formularzu konsultacyjnym przekazane będą firmie Grupa CDE Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 43-
190 Mikołów świadczącej usługę na podstawie zawartej umowy w ramach opracowania „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Bełchatowa na lata 2016-2025- aktualizacja”., która będzie miała 
dostęp do informacji w zakresie: opinii, uwag, propozycji zawartych w formularzu konsultacyjnym projektu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do treści 
swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 2)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 3)prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia 
zapomnianym”), 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 5)prawo do przenoszenia danych, 6)prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W zakresie, w jakim moje dane są przetwarzane na podstawie zgody – jestem uprawniona/-y do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonałem/am na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 

wynikający z Rozporządzenia 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. 

9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
 
 
 
      Data: ..............................................             …………………………………………………………………………..
            Czytelny podpis osoby 

     lub przedstawiciela instytucji/organizacji 


