ANKIETA KONSULTACYJNA
„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym
włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie,
Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które
z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie
dzielnicami tego miasta?”

□

JESTEM ZA

□

JESTEM PRZECIW

□

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania (miejscowość): ...............................................................................................
…………….…..……………………………………………
Podpis osoby wypełniającej ankietę

Pouczenie:



Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” we właściwej kratce.
Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie konsultacyjnej jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
Inspektorem ochrony danych jest NETKONCEPT sp. z o. o. z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801
Opole. Kontakt listowny: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, kontakt
e-mail: iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com.
Podane w ankiecie dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim w ramach
konsultacji społecznych, których przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o zmianę
granic Gminy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może być wycofana przez osobę, której dane dotyczą
w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Podanie w ankiecie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania jest dobrowolne, jednakże
w celu złożenia wniosku o zmianę granic gminy konieczne jest podanie wyników konsultacji z mieszkańcami
z podziałem na jednostki pomocnicze gminy, uwzględniających liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę
osób, które wzięły udział w konsultacjach oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych
i wstrzymujących się, co oznacza, że odmowa podania danych może utrudnić albo uniemożliwić podanie wyników
konsultacji w sposób wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w niniejszej ankiecie, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Istnieje również możliwość
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Dane osobowe podane w niniejszej ankiecie nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, jednak nie
dłużej niż 6 miesięcy.

Wypełnione i podpisane ankiety można składać od 18 lutego do 8 marca 2019r.:



w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń
Wielki - do przeznaczonej na ten cel oznakowanej urny, w dni robocze w godzinach otarcia w/w jednostek;
przesyłając pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44 albo w formie
skanu na adres e-mail: ug@dobrzenwielki.pl lub sekretarz@dobrzenwielki.pl.

