
Załącznik 
do Zarządzenia nr 233/22
Prezydenta Miasta Mysłowice 
z dnia 11.05.2022 r.

FORMULARZ ZŁOŻENIA UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN
  do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2022 – 2025 

z perspektywą do 2029 r.  

1. Informacje o zgłaszającym :
 

Imię i nazwisko / 
nazwa instytucji lub organizacji 

Adres do korespondencji 

Adres mailowy 

Tel. / fax 

2. Zgłaszane uwagi lub propozycje zmian projektu programu* :
* Proszę o wypełnienie poniższej tabeli.

Lp. Część dokumentu, do
którego odnosi się uwaga
(rozdział/strona/punkt) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1. 

Formularz należy przekazać do dnia 24.05.2022 r. 
na adres : Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1
41 – 400 Mysłowice 
lub
pocztą elektroniczną na adres : srodowisko@um.myslowice.pl 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 wsparcie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuję, że:
1.  administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1,

2.   dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Tel.: (32) 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
3.   dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy opisanej w niniejszym formularzu,
4.   jeżeli  rozpatrzenie  sprawy  opisanej  w  formularzu  będzie  tego  wymagało  dane  osobowe  wraz  z  opisem  sprawy
przekazane  być  mogą  odbiorcy  zewnętrznemu  (np.  jednostce  organizacyjnej  Miasta  Mysłowice)  w  celu  zebrania
niezbędnych do jej wyjaśnienia informacji,
5.    okres  przechowywania  danych zgodnie  w Jednolitym Rzeczowym  Wykazem Akt  i  wynosi  nie  mniej  niż  5  lat  lub
wieczyście,
6.  osoba  której  dane  dotyczą  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
7. osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
z zaznaczeniem, że przetwarzanie do którego doszło przed jej cofnięciem jest zgodne z prawem,
8.   osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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