
FORMULARZ KONSULTACYJNY
,,Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem

autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji
miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej”

 
 Informacje o zgłaszającym (prosimy wypełnić wyraźnie drukowanymi 
literami):

imię i nazwisko
/nazwa

organizacji/nazwa
instytucji

adres
zamieszkania/

siedziba 

e-mail

nr telefonu

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

Drogi Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o  ochronie  danych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  informujemy,  że
administratorem,  czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  jak  będą
wykorzystywane Twoje  dane osobowe,  jest  Prezydent  Miasta  Krakowa z
siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia
konsultacji społecznych.
Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia
danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb,
której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez
okres trwania procesu konsultacji społecznych, po czym mogą ulec zniszczeniu lub
zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie. 

3. Masz prawo do wniesienia  skargi  w związku z  przetwarzaniem przez nas Twoich
danych  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

4. Podanie  danych osobowych jest  wymogiem wynikającym z uchwały  Rady Miasta
Krakowa i ma charakter dobrowolny.

5. Konsekwencją  niepodania  danych  jest  brak  możliwości  wzięcia  udziału  w
konsultacjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi
przepis  prawa:  UCHWAŁA  NR  CXI/2904/18  RADY  MIASTA  KRAKOWA  z  dnia  26
września  2018  roku  w  sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  z
mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

6. Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z  Twoją szczególną  sytuacją  –  wobec przetwarzania  Twoich
danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 e-mail: iod@um.krakow.pl. 
adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

………………………………………………………………………………..
…………. data, imię i nazwisko 

mailto:iod@um.krakow.pl


Szanowni Państwo.

Serdecznie  zapraszamy  do  wypełnienia  formularza
konsultacyjnego  dotyczącego  projektu  dokumentu  pn.  ,,Analiza
kosztów  i  korzyści  związanych  z  wykorzystywaniem  autobusów
zeroemisyjnych,  w celu świadczenia  usług komunikacji  miejskiej
na terenie aglomeracji krakowskiej”.

1.  Proponowane uwagi do dokumentu: 

2. Uzasadnienie proponowanych uwag:

  

………………………………………………………………………………..
………….

data, imię i nazwisko 

 Wypełniony  formularza  można  przesłać  (skan)  na  adres  poczty
elektronicznej:  dialoguj@um.krakow.pl z  dopiskiem  „Autobusy
zeroemisyjne  –  konsultacje  społeczne”,  złożyć  osobiście  w:
Miejskim  Centrum  Dialogu,  ul.  Bracka  10,   Wydziale  Gospodarki
Komunalnej  Urzędu  Miasta  Krakowa,  os.  Zgody  2  w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2018 r. 

mailto:dialoguj@um.krakow.pl

