
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 145 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
z dnia 16 listopada 2022 roku 

 

 

 

Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany w statutach Sołectw Gminy Trąbki Wielkie 
 

Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Trąbki Wielkie stanowiska mieszkańców Gminy, odnośnie wprowadzenia zmiany 

w zapisach dotyczących kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej: 

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i kończy się z upływem kadencji Rady Gminy Trąbki Wielkie.” 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie: 

 

Jestem za 

proponowaną 

zmianą 

Sugerowana zmiana 

(konkretny zapis) 

Uzasadnienie 

(uwagi, opinie) 

   

 

 

Ankietę może wypełnić pełnoletni mieszkaniec Gminy Trąbki Wielkie 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 

Podpis ………………………………………… data ……………………………….. 



 

Wypełnione formularze ankiet można złożyć w następujący sposób: 
1) w biurze podawczym Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 

2) przez ePuap: /UGTR (w postaci skanu), 

2) na adres: radagminy@trabkiwielkie.pl (w postaci skanu). 
 

w terminie do 5 grudnia 2022 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż: 

Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Trąbki wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, którego kierownikiem jest Wójt 

Gminy Trąbki Wielkie; 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień; 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w 

celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3; 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu 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 ; 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

mailto:radagminy@trabkiwielkie.pl


dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Trąbki Wielkie ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa; 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą 

przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych 

osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje 

udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. 

Administrator Danych Osobowych 

Błażej Konkol 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie 


