ANKIETA KONSULTACYJNA
dotycząca poznania opinii o zmianie nazwy części ulicy Małej położonej w Nekli stanowiącej działki
oznaczone nr geod. 521/4 i 522/2
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016)Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający siedzibę w Urzędzie
Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gminanekla.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9
ust. 9 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – akty prawne na
podstawie, których działają referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działają
referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli) jest obligatoryjne.

1. Dane osoby wypełniającej ankietę:
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….
2. Pytania ankietowe:
a) Czy jest Pan/Pani za zmianą nazwy części ulicy Małej położonej w Nekli stanowiącej
działki oznaczone nr geod. 522/2 oraz 521/4? *
TAK
NIE
b) Jeżeli jest Pan/Pani za zmianą nazwy części ul. Małej, to czy akceptuje Pan/Pani
nazwę ul. Prosta?
TAK
NIE
c) Jeżeli nie odpowiada Panu/Pani proponowana nazwa ulicy prosimy o
zaproponowanie własnej.**
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Informacja o sposobie wypełnienia ankiety:
Konsultacje społeczne przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Nekla w sprawie zmiany
nazwy części ul. Małej położonej w Nekli oznaczonej nr geod. 521/4 i 522/2.
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 09.10.2019 r. do 23.10.2019 r.
Wypełnione ankiety należy składać: w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres:
nekla@gminanekla.pl
1. Ankieta jest ważna jeżeli postawi się znak „X” tylko przy jednej z odpowiedzi: „TAK” lub „NIE” w pytaniu
a i b.

2. Niepostawienie znaku „X” przy żadnej z odpowiedzi lub postawienie znaku „X” przy więcej niż jednej
odpowiedzi w pytaniu a i b powoduje nieważność ankiety.
*Działki, których dotyczy zmiana nazwa ulicy przedstawiono na załączniku do ankiety konsultacyjnej.
**Odpowiedź na pytanie c nie jest obowiązkowe.

……………………………………………….
(podpis)

