
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 1698/20 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 21 lutego 2020 r.  

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą 

granic powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego. 

Treść pytania: 

Czy jesteś za zmianą granic województwa, polegającej na przyłączeniu do województwa 

świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego, gminy Mirzec, sołectwa Tychów Nowy części 

obszaru województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy Iłża, sołectwa Seredzice 

(składającego się z działek ewidencyjnych o nr: 1787, 1789, 1790, 1794, 1795, 1797, 1798, 

1799, 1800, 1801, 1802 i 1803 o łącznej powierzchni 10,5503 ha)? 

 

jestem ZA jestem PRZECIW 

  

 

Osoba fizyczna wypełniająca ankietę 

Imię i nazwisko osoby  
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

PESEL 
 

 

Data i podpis 
 

 

 

Uwaga: wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku X w odpowiedniej rubryce, 

przy odpowiedzi zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

 

 



Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o treści przedstawionej poniżej klauzuli 

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konsultacjach. 

 
 

…………………………………………… 

            (podpis oświadczającego) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział 

w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy 

Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa 

świętokrzyskiego.. 

 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 (dalej RODO) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce. 

tel: 41/342-15-30 fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, 

tel: 41/342-14-87, fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego  w przedmiocie zmiany granic 

administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu 

starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,  

w myśl którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wtedy, gdy 

jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

na podstawie art. 10 a ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) w związku z 

§ 3 ust. 1 pkt 2 i § 3 ust. 2 Uchwały VIII/94/19 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa 

Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917),  

 UCHWAŁA Nr  1698/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lutego 2020 r. W SPRAWIE: 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa 

Świętokrzyskiego w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy 

Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz 

województwa świętokrzyskiego, a także w związku z art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust.2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zmianami). 

mailto:urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
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5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, operatorzy pocztowi lub kurierzy w zakresie prowadzonej 

korespondencji, podmioty przetwarzające, którym może zostać zlecone przetwarzanie: 

dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym 

informacje publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu 

oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie - Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych 

osobowych wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 

 


