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WCJ.O],Oj.,;^i,^ Zarządzenie nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Rudniki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki,
Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Zytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju

urzędowej nazwy miejscowości

Na podstawie art. 30 ust. l i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rudniki nr V/24/2015 z dnia
3 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Rudniki (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12 marca 2015 roku, póz. 646)
zarządzam, co następuje:

l.

2.

3.

4.

5.

§1

Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości
Bliźniaki w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Bliźniaki „rodzaj -
część wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia".
Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości
Ignachy w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ignachy „rodzaj - część
wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia".
Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości
Stary Bugaj w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stary Bugaj „rodzaj
- część kolonii Nowy Bugaj" na „rodzaj - kolonia".
Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości
Stawki Żytniowskie w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stawki
Zytniowskie „rodzaj - część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia".
Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców miejscowości
Teodorówka w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Teodorówka „rodzaj
- część wsi Rudniki" na „ rodzaj - kolonia".

§2

l. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są pełnoletni mieszkańcy
zamieszkujący na stałe na terenie miejscowości określonych w §1.

2. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich
udział.

§3

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od dnia 28 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.

§4

l. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez samodzielne wypełnienie
i podpisanie ankiet stanowiących załączniki od nr l do nr 5.

2. Formularze ankietowe dostępne są:
l) na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudniki (www.rudniki.pl - zakładka Ogłoszenia),



2) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rudniki.pl - zakładka Ogłoszenia,
Konsultacje społeczne),
3) w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Rudniki,
4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

3. Formularz ankietowy można złożyć
l) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska
Polskiego 12A,
2) drogą elektroniczną na adres: gnuna@,rudniki,pl,
3) w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki w godzinach pracy Urzędu,
4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.

§5

l. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w §1 powołuje się Komisję do
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, zwaną dalej Komisją.

2. Ustalam następujący skład Komisji:
l) Anna Rychel - Przewodnicząca Komisj i
2) Joanna Bryś - członek Komisji
3) Beata Nowakowska-Fałat - członek Komisji
4) ]VIarta Garncarek - członek Komisji

3. Członkowie Komisj i wykonuj ą swój e zadania społecznie.

§6

Po zakończeniu konsultacji Komisja przekazuje Wójtowi Gminy Rudniki wyniki konsultacji do
dnia 14 stycznia 2022 r.

§7

Komisja rozwiązuje się z mocy prawa po przeprowadzeniu ww. czynności.

§8

l. Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji nie później niż w ciągu 30 dni
od daty ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu, na tablicach
poszczególnych sołectw oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Grzego z 'ński
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Załącznik nr l
do Zarządzenia
m-0050.153.2021
Wójta Gminy Rudniki
zdnial7gmdnia2021 r.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Bliźniaki, „rodzaj - część wsi Zytniów"
na „rodzaj - kolojiia".

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Bliźniaki, „rodzaj - część
wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia"?

D TAK

D NIE

D WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

miejscowość, data, podpis

Informacja:

Opinię należy wyrazić stawiając znak X w kratce obok wybranej odpowiedzi. Postawienie znaku X w więcej
niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność opinii.
Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości, nie pociągnie
w sobą kosztów finansowych obciąiających mieszkańców przedmiotowego terenu, z uwagi na fakt,
iż w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy.
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną można przesłać
korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, drogą
elektroniczną na adres: gmina@,rudniki.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki
w godzinach pracy Urzędu lub u sołtysów odpowiednich sołectw.

Grze\ 2D ański



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku ustalenie
numeru porządkowego jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest Joanna Dwornik,
iod@rudniki.pl, tel. 35 3595072 wew. 11,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art.
18 ust. l a-d),
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77,
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudniki moich danych osobowych
zawartych w ankiecie konsultacyjnej w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. l lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

(podpis wnioskodawcy)
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WGJ.^C-.-^;;; Załącznik nr 2
do Zarządzenia
nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 17 grudnia 2021 r.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

.55

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ignachy, „rodzaj - część wsi Zytniów
na „ rodzaj - kolonia".

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ignachy, „rodzaj - część
wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia"?

D TAK

D NIE

D WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

miejscowość, data, podpis

Informacja:

Opinię należy wyrazić stawiając znak X w kratce obok wybranej odpowiedzi. Postawienie znaku X w więcej
niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność opinii.
Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości, nie pociągnie
W sobq kosztów finansowych obciążających mieszkańców przedmiotowego terenu, z uwagi na fakt,
iż w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy.
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną można przesłać
korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, drogą
elektroniczną na adres: gmina(%rudniki.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki
w godzinach pracy Urzędu lub u sołtysów odpowiednich sołectw.

Grzeg\ ański



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku ustalenie
numeru porządkowego jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest Joanna Dwornik,
iod@rudniki.pl, tel. 35 3595072 wew. 11,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art.
18 ust. la-d),
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77,
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudniki moich danych osobowych
zawartych w ankiecie konsultacyjnej w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. l lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

(podpis wnioskodawcy)
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do Zarządzenia
nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 17 grudnia 2021 r.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stary Bugaj „rodzaj - część kolonii
Nowy Bugaj" na „rodzaj - kolonia".

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stary Bugaj, „rodzaj -
cześć kolonii Nowy Buęaj" na „rodzaj - kolonia"?

D TAK

D NIE

D WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

miejscowość, data, podpis

Informacja:

Opinię należy wyrazić stawiając znak X w kratce obok wybranej odpowiedzi. Postawienie znaku X w więcej
niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność opinii.
Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości, nie pociągnie
za sobq kosztów finansowych obciqzajqcych mieszkańców przedmiotowego terenu, z uwagi na fakt,
ii w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy.
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną można przesłać
korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, drogą
elektroniczną na adres: gmina@mdniki.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki
w godzinach pracy Urzędu lub u sołtysów odpowiednich sołectw.

Grzeg6f3^)omański
)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku ustalenie
numeru porządkowego jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest Joanna Dwornik,
iod@rudniki.pl, tel. 35 3595072 wew. 11,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art.
18 ust. l a-d),
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77,
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudniki moich danych osobowych
zawartych w ankiecie konsultacyjnej w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. l lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

(podpis wnioskodawcy)
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WC;. O^C..;J:i3 Załącznik nr 4
do Zarządzenia
nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Rudniki
z dnia 17 grudnia 2021 r.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stawki Zytniowskie „rodzaj - część
kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia".

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stawki Zytniowskie
.rodzaj - część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia"?'»,

D TAK

D NIE

D WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

miejscowość, data, podpis

Informacja:

Opinię należy wyrazić stawiając znak X w kratce obok wybranej odpowiedzi. Postawienie znaku X w więcej
niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność opinii.
Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości, nie pociągnie
W sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców przedmiotowego terenu, z uwagi na fakt,
ii w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy.
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną można przesłać
korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, drogą
elektroniczną na adres: gmina@rudniki.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki
w godzinach pracy Urzędu lub u sołtysów odpowiednich sołectw.

Grzegófz^óPfTański



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku ustalenie
numeru porządkowego jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest Joanna Dwornik,
iod@rudniki.pl, tel. 35 3595072 wew. 11,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa,5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art.
18 ust. l a-d),
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77,
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudniki moich danych osobowych
zawartych w ankiecie konsultacyjnej w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. l lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

(podpis wnioskodawcy)
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imię i nazwisko

adres zamieszkania

ANKIETA KONSULTACYJNA

w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Teodorówka, „rodzaj - część wsi
Rudniki" na „rodzaj - kolonia".

Pytanie:

Czy jest Pan/Pani za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Teodorówka, „rodzaj -
część wsi Rudniki" na „rodzaj - kolonia"?

D TAK

D NIE

n WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

miejscowość, data, podpis

Informacja:

Opinię należy wyrazić stawiając znak X w kratce obok wybranej odpowiedzi. Postawienie znaku X w więcej
niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność opinii.
Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości, nie pociągnie
W sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców przedmiotowego terenu, z uwagi na fakt,
iż w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy.
Wypełniony formularz ankietowy wraz z załączonymi Klauzulami Zgody i Informacyjną można przesłać
korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, drogą
elektroniczną na adres: gmina@,rudniki.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki
w godzinach pracy Urzędu lub u sołtysów odpowiednich sołectw.

Grzeg /ański



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 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), zwanego dalej „RODO", informuję, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy składaniu wniosku ustalenie
numeru porządkowego jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego
12A, 46-325 Rudniki,
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest Joanna Dwornik,
iod@rudniki.pl, tel. 35 3595072 wew. 11,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podraioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art.
18 ust. la-d),
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77,
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Rudniki moich danych osobowych
zawartych w ankiecie konsultacyjnej w celu przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.
Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. l lit a RODO, który dotyczy przetwarzania danych
osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.

(podpis wnioskodawcy)


