
Ankieta konsultacyjna 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości 

Mieścisko 

Cel konsultacji 

Celem niniejszej konsultacji jest poznanie przez władze Gminy Mieścisko stanowiska 

mieszkańców Gminy odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Mieścisko . 

Prosimy o wyrażenie swojej opinii w niniejszej sprawie odpowiadając na pytanie: 

Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Mieścisko ? 

 

Proszę wstawić znak „x” w odpowiedniej kratce. 

Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź. 

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednym polu lub niepostawienie znaku „x” w żadnym 

z pól powoduje nieważność opinii. 

Jestem za Jestem przeciw Wstrzymuję się 

   

 

Niniejszą ankietę może wypełnić każdy mieszkaniec Gminy Mieścisko 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Podpis ................................................ data ...................................... 

 

 

Wypełnione formularze ankiet można złożyć w następujący sposób: 

1) do Urzędu Gminy Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, do urny, 

2) w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: 

ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl, 

w terminie do 16 marca 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Mieścisko reprezentowana przez 

Wójta Gminy (adres siedziby: Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, tel. + 

48 (61) 42 98 010, e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu pozyskania od Państwa opinii 

w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi z art. 5a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 

ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Informujemy 

również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193 ul. Stawki 2. 

 

mailto:ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

