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Projekt pn.: “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

L p. 

Imię i nazwisko 
zgłaszającego uwagę / 

nazwa instytucji oraz imię 
i nazwisko przedstawiciela 

instytucji 

Część dokumentu, do 
której odnosi się 

uwaga 
(np. rozdział, 

załącznik, nr strony) 

Zapis w projekcie Gminnego Programu 
Rewitalizacji, do którego zgłaszane są 

uwagi 
Treść uwagi – proponowany zapis Uzasadnienie zgłaszanej uwagi 
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Projekt pn.: “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  
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Metryka 

M1. Typ interesariusza (wybrać jedną odpowiedź) 

 1.Mieszkaniec obszaru rewitalizacji*) 

 2.Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości, podmiot zarządzający nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji 

 3.Mieszkaniec gminy 

 4.Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą 

 5.Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

 6.Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 7.Organ władzy publicznej 

 8.Inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa 
 

M2. Miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności na obszarze rewitalizacji*) (można udzielić jednej odpowiedzi) 

 1. Śródmieście   4. Biały Kamień  

 2. Podgórze   5. Nowe Miasto  

 3. Sobięcin   6. Stary Zdrój  

 7. Poza obszarem rewitalizacji  
 

M3. Po zaznaczeniu miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności, proszę wpisać poniżej ulicę. 

 

 

M4. Adres poczty e-mail osoby składającej formularz 

 

*) Obszar rewitalizacji określony został uchwałą  nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Wałbrzycha (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 roku, poz. 1767). 

 

 

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

(czytelny podpis: imię i nazwisko osoby składającej formularz) 
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Wypełniony i czytelnie podpisany formularz należy przekazać  w jednej z następujących form: 
1. Drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl, 
1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, 
3. Osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30. 

 
Uwagi należy zgłaszać w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r.  na powyższym formularzu.  
Formularz konsultacyjny niepodpisany imieniem i nazwiskiem oraz złożony po upływie terminu konsultacji społecznych nie będzie rozpatrywany. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na rzecz konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Wałbrzycha na lata 2016-2025. 

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”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58 – 30 Wałbrzych, 
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy  
o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Rynek 23, 58 – 303 Wałbrzych, tel. 74 64 44 710, rewitalizacja@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony 
Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie  pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd  Miejski w Wałbrzychu,  
Pl. Magistracki 1, 58 – 303 Wałbrzych 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych,  
tel. 74 64 44 710, rewitalizacja@um.walbrzych.pl; 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych - Inspektor ochrony danych - kontakt: e-mail  iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59; 

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu konsultacyjnym będą 
przetwarzane w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata  
2016-2025. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny ale jest konieczne w celu poprawnej realizacji procesu 
konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura. 
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VI. Okresy przetwarzania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których 
mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia 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. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą - Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim  
w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z 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 i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w tym: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
6. prawo do przenoszenia danych. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 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, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


