FORMULARZ

KONSULTACYJNY

PROJEKTU

uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu
pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych w mieście Mińsk Mazowiecki
1. Nazwa organizacji pozarządowej, podmiotu; adres

2. Propozycje zmian do przedstawionego projektu uchwały.
L.p.

Zapis w projekcie prawa
miejscowego, który wymaga zmiany

Proponowane nowe brzmienie
artykułu lub treść nowego przepisu

Uzasadnienie wprowadzanych
zmian

3. Inne uwagi, opinia.

…………………………………………….….….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)

Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1
w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w mieście Mińsk Mazowiecki oraz w celach archiwizacyjnych przez okres wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r, poz. 217 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest nieobowiązkowe i wynika z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17 i 18 RODO1 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte w informacji nie będą udostępniane innym odbiorcom.
1

RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1)

