
Formularz zgłaszania uwag do projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030 

 

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata  

2022 – 2030 można dokonać w terminie 15 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.: 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga  

(rozdział/ strona) 

Treść zgłaszanej uwagi Propozycja zmian/uzasadnienie 

    

    

    

 

Informacje o zgłaszającym* 

 

Imię i nazwisko  

Instytucja / nazwa 

organizacji 
 

E-mail / tel.  

*Uwagi  niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu 

pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. 

Wypełniony formularz należy: 

• przesłać na adres mailowy: strategia@aleksandrow-lodzki.pl  

lub  

• przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 

Aleksandrów Łódzki. 

lub  

• dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 

95-070 Aleksandrów Łódzki  

 
 

 

mailto:strategia@aleksandrow-lodzki.pl


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

prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 

2022 – 2030  

o poniższej treści: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO), w związku z prowadzeniem działań konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, z którym można 

skontaktować się poprzez adres e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski  

w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel. 42 270 03 00. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora : iod@aleksandrow-lodzki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań konsultacyjnych projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 6 ust. 3 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

w działaniach konsultacyjnych projektu Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym w proces opracowania 

strategii rozwoju wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

6. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów 

ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora - przysługują Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,  

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO 

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, 

jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 

10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych w tym także profilowane. 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

data i podpis* 

 

 

 

 

 

 
*Przesłanie formularza uwag drogą elektroniczną (bez podpisu) jest równoznaczne z oświadczeniem zapoznania się z klauzulą 

informacyjną o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022 – 2030.    

 


