
Formularz konsultacji  społecznych 
projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Kłodzkiego” 

 

 
 
 
Szanowni Państwo, 

Starosta Powiatu Kłodzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu 

dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Kłodzkiego”.  

Konsultacje prowadzone będą od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. w formie 

przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza.  

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres: plantransportowy@powiat.klodzko.pl 

(skan), faksem na nr 74 867 32 32 lub dostarczyć drogą listowną na adres: Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko w terminie do dnia 30.04.2022 r. (decyduje 

data wpływu). Wypełniony formularz można również dostarczyć osobiście do Biura Obsługi 

Klienta (pokój nr 8) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko. 

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW 
do projektu pn.:  Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Kłodzkiego 
 
 
 

1. Informacja o zgłaszającym 

1 Wyrażam opinię jako: 

[   ] osoba prywatna 

 

[   ] reprezentując instytucję/organizację 

2 

Imię i nazwisko* 
 

Nazwa instytucji/organizacji 
(jeśli dotyczy) 

 

Telefon/e-mail*  

 



2. Uwagi/wnioski zgłoszone do projektu pn.:  Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego 

 

Lp. 

ZAPIS W DOKUMENCIE, 
DO KTÓREGO ZGŁASZANE 

SĄ UWAGI/WNIOSKI 
(wraz z podaniem numeru 

strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 
UZASADNIENIE 

UWAGI/WNIOSKU 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, zbieranych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Kłodzkiego.  

………………………………………….…………………….. 

(data, czytelny podpis osoby lub przedstawiciela instytucji/organizacji) 

 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kłodzki  Maciej Awiżeń z siedzibą w 

Kłodzku, ul. Okrzei 1. 
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym 

przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@powiat.klodzko.pl.  
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, na podstawie przepisów 
prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie  w zakresie  niezbędnym dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w tym w szczególności ustawy 
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DZ. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. 
zm.). 

4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłaszania uwag i wniosków jest dobrowolne, ale 
niezbędne do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Niepodanie danych osobowych w 
formularzu zgłaszania uwag i wniosków uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. 

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. 

6. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa na adres: Prezes 
Urzędu Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany 
jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne 
podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku 
prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla spełnienia obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa tj. do czasu opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego. 

 


