
                                                                                                                    

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, OPINII I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA KALISZA w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie

miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”

INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM 
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe (nr 
telefonu, adres e-mail)

ZGŁASZANE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH UWAGI, OPINIE I
PROPOZYCJE

Fragment projektu uchwały 
(§, ust.,pkt, nr załącznika itp.),
do którego odnosi się 
uwaga/opinia/propozycja

Treść uwagi/opinii/propozycji wraz z
uzasadnieniem



KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu
przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz  @  um  .kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: listownie: Główny Rynek 
20 62-800 Kalisz, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod  @  um  .kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane  dane  osobowe  będziemy  przetwarzać  w  celu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących
projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza
obiektów małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Przetwarzanie jest niezbędne do
wykonanie  zadania  realizowanego w interesie  publicznym w ramach sprawowania  władzy publicznej  powierzonej
Prezydentowi Miasta Kalisza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO*.  Imię i Nazwisko oraz adres są niezbędne do
dokonania weryfikacji prawa wzięcia udziału w konsultacjach. Podanie nr telefonu lub adresu e-mail pozwoli na szybki
kontakt przypadku potrzeby omówienia wniesionych uwag lub propozycji.
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Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom z usług których administrator będzie korzystał przeprowadzając
konsultacje społeczne. 

Przechowywania danych.
Będziemy przechowywać  Państwa  dane  osobowe  do  chwili  realizacji  zadania,  do  którego  dane  osobowe  zostały
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  zgodnie  z  którymi  dokumentacja  z  przeprowadzonych
konsultacji nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO* przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach.
Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe pozwoli jednak na  na szybki kontakt z Państwem w przypadku
potrzeby omówienia wniesionych uwag lub propozycji.  Ich nie podanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału
w konsultacjach.

*  rozporządzenie 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  (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).

 ……………………………………………………………………………….                        
                                                   data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie do 29 marca 2020 r. 
(obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@um.kalisz.pl,
2) poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.kalisz.pl,
3) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i 
Architektury Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, z dopiskiem 
Konsultacje – Uchwała krajobrazowa,
4) bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
w pokoju nr 44 (II piętro) budynku ratusza, Główny Rynek 20, w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Kalisza, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30.

                                                                                         PREZYDENT MIASTA KALISZA
                                                                                                               /… /
                                                                                            KRYSTIAN KINASTOWSKI


