
 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XIV/118/2020        

Rady Gminy Sochocin  

z dnia 24 stycznia 2020 r.                 

 

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Sochocin w sprawie nadania statusu miasta 

miejscowości Sochocin przeprowadzone w dniach…………………………………  

w …………………………………………………. 

 

KARTA GŁOSOWANIA 

……………………………………………..………………………………………… 

Imię i Nazwisko* 

………………………………………… 

Adres zamieszkania* 

Czy jest Pan/Pani za nadaniem statusu miasta miejscowości Sochocin ? 

□ „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Sochocin. 

□ „NIE” – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Sochocin.  

□ „WSTRZYMUJE SIĘ” – wstrzymuje się od podjęcia decyzji w przedmiotowej 

sprawie. 

Głosować można tylko na jedną z powyższych odpowiedzi, stawiając znak „X” (co 

najmniej dwie linie przecinające się 

w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce znajdującej się z lewej strony. 

Przyczyną nieważności głosu jest: 

- postawienie znaku „X” w kratce przy więcej niż jednej odpowiedzi; 

- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce; 

- niewypełnienie karty do głosowania danymi umożliwiającymi identyfikację osoby 

oddającej głos (znakiem „*” 

zaznaczono rubryki obowiązkowe do wypełnienia) 

…………………………………… 

(podpis)* 

 

 

                                                                                                         



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Sochocin, adres: ul. Guzikarzy 9, 09-110 

Sochocin (dalej jako „ADO”).   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: 

iod@sochocin.pl. 

3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zadanie realizowane w 

interesie publicznym) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany nazwy 

miejscowości (art. 5a ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).   

4. W związku z przetwarzaniem odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są 

przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli przepisy RODO na to wskazują, 

przysługują następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych 

osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

8. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz w przypadku ich niepodania – nie zostanie 

wyrażone Pani/Pana zdanie dot. zmiany statusu miejscowości Sochocin.                             
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