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Formularz  zgłaszania uwag  do projektu  

Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030 

1. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu lub na jego wersji elektronicznej. 

2. Zgłoszone  uwagi, postulaty, propozycje: 

 

Informacja o zgłaszającym  

Imię i nazwisko lub podmiot zgłaszający propozycję 

(w przypadku organizacji/instytucji) 

Adres poczty 

elektronicznej  
Numer telefonu  
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Lp. 

Część dokumentu do którego 

odnosi się uwaga (rozdział, 

fragment, strona itp.)  

Treść uwagi (propozycja 

zmiany)  
Uzasadnienie uwagi  
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Wypełniony formularz należy przekazać w następujący sposób:  
 

1) Złożyć osobiście  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,  Biuro Podawacze 

(Informacja) Starostwa Powiatowego  w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19 (parter), 97-400 

Bełchatów.  

 

2) Przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19, 97-400 

Bełchatów.  

 
3) Przesłać na adres e-maila:  Strategia@powiat-belchatowski.pl 

 
Formularz dostępny będzie również na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego: 

www.powiat-belchatowski.pl. 
 

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG upływa 4 maja 2022 r. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych  

w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju   Powiatu 

Bełchatowskiego na  lata  2021-2030 o poniższej treści: 

 

Klauzula informacyjna - Powiat Bełchatowski 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, 

w imieniu którego czynności wykonuje Starosta Bełchatowski, z siedzibą  w Bełchatowie, 

ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów.: (044) 635-86-00, e-mail: powiat@powiat-

belchatowski.pl 

Powiat Bełchatowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail: bstachowicz@powiat-belchatowski.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Zakres  przetwarzanych danych osobowych obejmuje: nazwisko i imię, stanowisko służbowe.   Dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy  o opracowanie dokumentu pn. 

„Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030 wraz  

z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego oraz przeprowadzeniem  konsultacji 

społecznych i opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2030”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PEiR 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych 

i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Powiatu Bełchatowskiego usługi niezbędne 
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do wykonania umowy oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy 

oraz określony przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych w przepisach 

Rozporządzenia 2016/679.  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 

danych osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych             z 

Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Powiat Bełchatowski prosi 

o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

 

 

 

                      Data i podpis  …………………………………… 


