
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1263/XI/2021 

                                                                                                          Burmistrza Gołdapi  

                                                                         z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022. 

 

1. Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu zgłaszającego 
uwagę, opinie, propozycje: 
 
 

 

2. Dane teleadresowe osoby/ podmiotu (adres 
korespondencyjny, telefon, email): 
 
 

 

3.  Aktualny zapis w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Gołdap na rok 2022 
 (z podaniem umiejscowienia w dokumencie – 
strona): 
 

 
 
 

4. Propozycja zmiany zapisu w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022:   
 

 

5.  Uzasadnienie zmiany w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Gołdap na rok 2022:  
 

 

6.  Inne uwagi i opinie: 
 
 

 
 

7.  Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą 
integralną część niniejszego formularza. 

8.  Czytelny podpis osoby/ Czytelny podpis osoby 
uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
zgłaszającego uwagi 

 
 
 

9.  Data wypełnienia formularza:  
 

 

Dziękujemy za zgłoszenie uwag, opinii i propozycji! 
Formularz należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: pom@goldap.pl z dopiskiem w temacie 

„Gminny Program Profilaktyki 2022” lub w wersji papierowej do  Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego   
w Gołdapi w terminie do 10 grudnia 2021 r. (liczy się data wpływu). 

 

mailto:pom@goldap.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  
w Gołdapi jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, zwany 
dalej w skrócie Administratorem. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gołdapi, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
w Urzędzie Miejskim w Gołdapi za pomocą adresu e-mail: iod@goldap.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu postępowania w sprawie realizacji zadań 
wynikających z konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Gołdap na rok 2022. 
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonywaniem zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO), w szczególności ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XXXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                    
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 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. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 
Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu.  
10. Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne. Niepodanie tych danych 
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. 
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