
Załącznik 
do Uchwały Nr 78/530/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 
z dnia 4 lutego 2021 r. 

 
 

Konsultacje społeczne 

projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2021-2026”. 

 

Formularz ankiety 

(opinie i uwagi do projektu Strategii w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu) 

 

 Konsultacjom społecznym poddana jest „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2021-

2026”, której treść udostępniona jest na stronie internetowej bip.powiat-nowomiejski.pl, powiat-nowomiejski.pl i pcprcentrumpomocy.e-

bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim. 

 Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiat-nowomiejski.pl lub listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie w terminie od dnia 04.02.2021 r. do dnia 11.02.2021 r. 

 

1. Informacje o wypełniającym ankietę 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Nazwa 

organizacji/jednostki 

 

Adres korespondencyjny 
 

 

E-mail 
 

 

Numer telefonu 
 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w powyższej tabeli 

 

2. Wnoszę opinie i uwagi do projektu Strategii (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 

 

  tak (proszę przejść do pkt 3)              nie 

 

3. Zgłaszane propozycje zmian do Strategii (poszczególne pola mogą być dowolnie rozszerzane). 

 

Nr 
zmiany 

Zapis w projekcie „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu 

Nowomiejskiego na lata 2021-2026” 
Propozycja zmian Uzasadnienie zmiany 

1. 
 

 

  

2. 
 

 

  

3. 
 

 

  

4. 
 

 

  

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim                  

z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim              

z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-nowomiejski.pl – Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie. Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych: iod@pcprnml.pl – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowe Miasto Lubawskie. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji w związku z projektem uchwały Nr……..Rady Powiatu w Nowym 

Mieście Lubawskim z dnia ………. w sprawie przyjęcia projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Nowomiejskiego na lata 2021-2026”. 

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Starostwa i PCPR w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz 

podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

Zebrane dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania, wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem 

celów statystycznych, archiwalnych. 

Przysługuje Panu/Pani w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Powyższe prawa osoby będą 

realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu 

tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

data …………………………….                         podpis …………………………. 


