
FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII 

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie 
Gminy Łańcut, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego, do zgłaszania opinii do Projektu współpracy Gminy Łańcut z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Uwagi wniesione przez Państwa 
pozwolą na opracowanie efektywnego programu współpracy. 

Podmiot zgłaszający 

Osoba do kontaktu 

Telefon 

E-mail lub adres pocztowy 

Element współpracy, którego dotyczy proponowania zmiana, opinia 
- z uzasadnieniem 

Uwaga: jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot 
zgłaszający mogą być uwzględnione w procesie konsultacji. 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.6 ust.l 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 

ja niżej podpisany 

(imię, nazwisko), 

w związku z udziałem 

(podmiot zgłaszający) 

w konsultacjach dot. Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok i wskazaniem mnie jako 
osoby do kontaktu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Łańcut reprezentowana przez 
Wójta Gminy Łańcut. 
2) Moje dane osobowe będą przetwarzane, w związku z udziałem: 

(podmiot zgłaszający) 

w konsultacjach dot. Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok w celu zgłoszenia 
propozycji zmian/ opinii. 

3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu. 
4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie 
zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w 
konsultacjach. 
5) Mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 

data czytelny podpis 


