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KoNSULTACJE sPoŁEczNE DoTYczAcE AI(TUALIZACJI

-LOKALNECO PROoRAMU REWITAI'IZACJI GMIi{Y CNIEwl(OlvO NA LATA
2016:t023"

v dnirch 12.o2'20żo - 19.o2.2o2o ogłasza się konsullacje społecre dotycfące akfudiacji

Jokaln€go Pnsfuu Rewita]ifacji GnjDy Gniewkowo m lata 20l6'2023'''

wg.|kie uw.gi doryaĘe !|.tu imłanego do|iub€trtu 'd€ł pn.shć do d!i!
l9.oż.202o L do godz 1o:oo I' .dBl !!4ś!!ąg]i!!!Bp!gl;!!!:p] |nb zgloŚtć olobiści.
w Undzió Miejs|.in w Gni.*kowie' polł nr 1'
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Kk !7 !b  ń ro rńBśina

zgddnicz ań' |3 U .l i !e' 2 mznoż4dzoni!
i R.dy C'f) '0ró/679 z dDia]7 |.łietnir 2016

o o.hro.i. d,nych &rPj RoDo)

Parlrmen.u EurcpeFkiego

Pan]/Pana da{yĆh osobo*}ch
prrez B!ńiśfuGnieskowa cmina onjg$kowo. klóEj siedzjbs Dieścisię

2, z i'spgkloreń ochrony dm}ch moha się skonlBltÓ*aó pÓd 'Umerem lelelonu 52 ]5'1]0 ]4 |ub
ma,lo*or io'l@snieskowo com.pl.
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5 .

Pranvarunie Pani/Pam danych osobÓł}ch ^liłme będzie z rofpatzenien z]oźonych uwa8
w Bmach konsuhacii spolecznych dot'czących akttra|ifacji Loka]'ego PrcgBmu Rewjb|iacji
oniny cnievkÓ*o 'r |lE 2016.202]] ]9i ono niezbędne dIa s}pe]rrienia obołią2lów
pmMych ciąą.ych naGmi'lie c'ieskowo zgodnie zań' ó uś t Iilc)RoDo'

odbjorcańi Pani/Pua dmych osobo$ych mÓgą byó:

a) oĘ.ny $ładzy pub|iczĘj oraz podnioĘ Ękonujące adania pub|jczne |Ub dzialaj{ce
naz|ec.nic organów w]adzy publiczncj' w akresie i w ce]ach, klóre s'y(ik.ją Z prz.phół
povszechDjc oborvjązuJąÓggopmRa]

b) inng pÓdmio!'. klóre n! podsbwig śososńych umŃ pÓdpilsnyĆh z Gminł GnieRkÓio
prDN'rają dane osobowe d]a których Adminńhtorem jeś Gmina GnieRko*o,

PÓz],skae od Puj/Pana d.ne osobose nje będą Pżekaz}aa'e Po2 EuloPe.jski obsa

Dane o$bowe będą pŹgNaŹńe w ramach dokunenrm.ji p@w zonej \' fonnje papiercłej
ielgktonjcaej puez okrts niczbędn] do Ea|jucjjce|ó! lskaznych ł pkt ]. a pÓ Iyń casjg
pżgchoq'łane pmf okres orsz !' zakrcsie w!ń.gan!ń pŹcz pŹ.ph' powsz..hi]e
obowią4']ącego pńNa zgodnje z inśnkcrą klnce]ar'jną

Posilda Pani/Pan pnNo dośępu do ftści s\oich danych olż PB*o ic]l splo$owmja, ulunięcil
]ub ogBnńenia pfu Iłażnir'

w do\o|nym momencie noż€ Pa'i/Pan \Ęcofać zgodę na prTNMnic danych konta*tosfch
tj ńunefu lelefono ]Ub adresu poczry .lckłoniczngj' wysfanio zgody lic wńs! na zcod|ośÓ
z piarven preMau nia dmych. którego dokonmo M PodsEwie zgody pad jej *.wcofmiem'

Ma Pani/Pań pravo wniesieni8 skargi do orcJltr nadbru, j3ki'n.jeś Piećs Urzędu ochrcny
Danych osobo$lch z siedzibł ul' s&}ki 2, 00.193 wa6awa lcl. 22 53] o] 00' 8dy Lzna
Pani/Pan, iż lo pżtyeaie naruu p.rpisy RoDo lub p'episy krrjowe'

Poddie puez PanjdPa'! 'lanych osobo*}ch jest obo\Yiązkove' w s}'luc.jj gdy pżesŁnkę
pu eŃażaDja dan}ch osobos}th slano*i pŹcpis plaLv! |ub 7awańa między sbo'rmi nnoła'

Niepodmie przef Pmią/Pana da|'ch osobo*}oh uni.moż|jlvia vszczęcie ipmwadzenie spmw}
zpanjlPan! woiosku bądź unicmoż]iwi illońie zapcłnienie cąinego udzidu rv ponęposani[

ministacyjnyn zBodric z Kodckscm pongpowatri. admitristBcyjnego. Podanie danych
koDlaktol)'ch, lj ' nunelu E|ofonu orŹ adresu poczty elel1ronicaej jest dobmwo|ne'

Dae osÓbove nie będą PŹefuaane v sposób ,lutonBryzowmy. i qń ' fomie ploilowanb'


